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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħatra proposta ta' Viorel Ştefan bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
(C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0049/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0194/2019),

A. billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; 

B. billi waqt il-laqgħa tiegħu tat-8 ta' April 2019, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' 
lill-kandidat innominat mill-Kunsill bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1. Jagħti opinjoni mhux favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Viorel 
Ştefan bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, 
għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-
oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.



PE636.163v02-00 4/19 RR\1182205MT.docx

MT

ANNESS 1: CURRICULUM VITÆ TA' VIOREL ŞTEFAN

Studji u speċjalizzazzjonijiet

– 2002, Ph.D. fl-Ekonomija, "Lower Danube" l-Università ta' Galati

– 1980, Gradwat tal-Fakultà tax-Xjenzi Ekonomiċi tal-"AI. I. Cuza" l-Università ta' Iasi

Attività professjonali

– Frar 2018 - Preżent, Viċi Prim Ministru

– Ġunju 2017 - Jannar 2018, Membru tal-Kamra tad-Deputati, President u membru tal-
Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi u l-Banek

– Jannar 2017 - Ġunju 2017, Ministru tal-Finanzi Pubbliċi

– 2016 - Preżent, Membru tal-Kamra tad-Deputati

– 2012 - 2016, Membru tal-Kamra tad-Deputati

– 2008 - 2016, Membru tal-Kamra tad-Deputati

– 1996 - 2008, Senatur

– 1996 - 2002, President, NAVROM SA Galati - Kumpanija ta' Navigazzjoni fuq ix-
Xmajjar

– 1991 - 1996, CEO, NAVROM SA Galati - Kumpanija ta' Navigazzjoni fuq ix-Xmajjar

– 1987 - 1991, Kap tas-Servizz, NAVROM SA Galati - Kumpanija Rumena ta' 
Navigazzjoni fuq ix-Xmajjar

– 1980 - 1987, Ekonomist, NAVROM SA Galati - Kumpanija Rumena ta' Navigazzjoni fuq 
ix-Xmajjar

Attività, karigi miżmuma f'partit politiku

Membru tal-Partit Soċjaldemokratiku mill-1993 

– 1996 - 2015, Viċi President, l-Organizzazzjoni PSD Galati

– 2015 - 2018, Viċi President tal-Partit Soċjaldemokratiku

Attività, karigi fi trade union, organizzazzjoni tal-impjegaturi, eċċ. 

– 1992 - 1998, President, l-Assoċjazzjoni tal-Impjegaturi tat-Trasport Navali

Attivitajiet u karigi parlamentari preċedenti

– Lulju 2017 - Jannar 2018, President tal-Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi u l-Banek, 
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Kamra tad-Deputati

– Jannar 2017 - Ġunju 2017, Ministru tal-Finanzi Pubbliċi

– 2016 - Jannar 2017, President tal-Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi u l-Banek, Kamra tad-
Deputati

Inizjattivi leġiżlattivi: 1
Interventi f'seduti plenarji:

Diskorsi: 3 (f'żewġ sessjonijiet)

– 2012 - 2016

Membru tal-Kamra tad-Deputati, President tal-Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi u l-Banek;

Membru tal-Kumitat Konġunt Speċjali tal-Kamra tad-Deputati u s-Senat għall-
approvazzjoni tal-Abbozz ta' Liġi dwar ċerti miżuri relatati mal-isfruttament tal-mineral 
tad-deheb u tal-fidda fil-perimetru ta' Rosia Montana u għall-istimular u l-faċilitazzjoni 
tal-iżvilupp ta' attivitajiet tal-estrazzjoni fir-Rumanija;

President tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mal-Federazzjoni Russa;

Segretarju tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mal-Federazzjoni Repubblika tal-Brażil.

Inizjattivi leġiżlattivi: 42, li 11 minnhom kienu liġijiet ippromulgati;
Interventi f'sessjonijet plenarji:

Diskorsi: 110 (f'51 sessjoni)
Abbozzi ta' deċiżjonijiet li ta bidu għalihom: 1
Mozzjonijiet: 2

– 2008-2012, Senatur

Membru tal-Kamra tad-Deputati, President tal-Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi u l-Banek;

Membru tal-Kumitat Konġunt Speċjali biex tiġi analizzata l-kriżi fil-funzjonament tal-
ġustizzja;

President tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mal-Ġappun;

Membru tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mar-Repubblika Ellenika;

Membru tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mal-Istat ta' Iżrael.

Inizjattivi leġiżlattivi: 14, li 2 minnhom kienu liġijiet ippromulgati 
Interventi f'sessjonijiet plenarji:

Diskorsi: 50 (35 sessjoni)
Mistoqsijiet u interpellanzi: 10
Mozzjonijiet: 10

– 2004 - 2008
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Senatur, Viċi President, Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi, il-Banek u s-Suq Kapitali;

Membru tal-Kumitat Permanenti Speċjali Konġunt tal-Kamra tad-Deputati u s-Senat 
għall-Kontroll tal-Eżekuzzjoni tal-Baġit tal-Qorti tal-Kontijiet għall-2003;

Membru tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mar-Repubblika tal-Armenja;

President tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mal-Iżlanda;

Membru tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mar-Repubblika Ellenika;

Inizjattivi leġiżlattivi: 16, li 3 minnhom kienu liġijiet ippromulgati 
Interventi f'sessjonijiet plenarji:

Diskorsi: 287 (156 sessjoni)
Dikjarazzjonijiet politiċi: 1
Mozzjonijiet: 13

– 2000 - 2004

Senatur, President, Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi, il-Banek u s-Suq Kapitali;

Membru tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mar-Repubblika Għarbija Sirjana;

Membru tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mar-Repubblika Ellenika;

Membru tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mal-Istat ta' Iżrael.

Inizjattivi leġiżlattivi: 4, li 1 minnhom kienet liġi ppromulgata 
Interventi f'sessjonijet plenarji:

Diskorsi: 276 (94 sessjoni)
Membru fi 8 kumitati ta' medjazzjoni

– 1996 - 2000

Senatur, Membru tal-Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi, il-Banek u s-Suq Kapitali;

Membru tal-Kumitat Konġunt tal-Kamra tad-Deputati u s-Senat għall-Kontroll tal-Baġit 
tal-Qorti tal-Kontijiet;

Membru tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mar-Repubblika Franċiża;

Membru tal-grupp parlamentari ta' Ħbiberija mar-Repubblika tal-Awstrija.

Attività, karigi f'organizzazzjonijiet nazzjonali oħra

- 1995 - 2001, President. L-Assoċjazzjoni tas-Sidien tal-Bastimenti u tal-Operaturi fix-
Xmajjar fir-Rumanija (AAOPFR)

Ordnijiet, dekorazzjonijiet

Ordni Nazzjonali "Għall-Mertu" fil-grad ta' Kavallier
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ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' VIOREL ŞTEFAN GĦALL-KWESTJONARJU

Esperjenza professjonali

1. Jekk jogħġbok elenka l-esperjenza professjonali tiegħek fil-finanzi pubbliċi, sew 
jekk hija fl-ippjanar baġitarju, fl-implimentazzjoni jew fil-ġestjoni tal-baġit, jew 
fil-kontroll jew l-awditjar tal-baġit.

Jiena ksibt l-esperjenza professjonali tiegħi fil-qasam tal-finanzi pubbliċi, inklużi l-
ippjanar, l-implimentazzjoni u l-ġestjoni tal-baġit, il-kontroll tal-baġit u l-awditjar, 
matul 22 sena ta' servizz fil-Parlament Rumen, bħala Ministru tal-Finanzi Pubbliċi fl-
2017 u bħala Viċi Prim Ministru fil-Gvern Rumen mill-2018.

Fil-Parlament, kont fuq bażi kontinwa nagħmel parti minn żewġ kumitati speċjalizzati 
fiż-żewġ kmamar, 12-il sena fil-Kumitat tas-Senat għall-Baġit, il-Finanzi, il-Banek u s-
Suq Kapitali u 10 snin fl-Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi u l-Banek fil-Kamra tad-
Deputati.

Matul dak iż-żmien, kont il-president tal-kumitat għal 10 snin u viċi president għal sitt 
snin.

Bħala president tal-kumitat, kont responsabbli mill-ġestjoni tal-proċeduri parlamentari 
għall-adozzjoni tal-baġits tal-gvern u l-baġits tas-sigurtà soċjali, kif ukoll il-baġits taż-
żewġ kmamar u tal-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet pubbliċi responsabbli quddiem il-
Parlament jew inkella ħdimt flimkien miegħu, inkluża l-Awtorità tal-Awditjar Rumena.

Matul kull sena baġitarja, kont responsabbli mill-koordinazzjoni tas-sorveljanza 
parlamentari tal-attivitajiet tal-ġestjoni tal-fondi tal-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni, li 
tinvolvi proċeduri speċifiċi bħal seduti, analiżi jew stħarriġ. Fl-aħħar ta' kull sena, kelli 
l-kompitu li nevalwa u niddiskuti r-rapporti speċjali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit u 
li nippreżentahom liż-żewġ kmamar.

L-implimentazzjoni tal-baġit kienet tiġi vvalutata u kienu jiġu adottati rapporti ta' 
esperti matul id-djalogu istituzzjonali kontinwu mar-rappreżentanti tal-Awtorità tal-
Awditjar Rumena, abbażi tar-rapporti, il-konklużjonijiet u l-opinjonijiet tat-timijiet tal-
awditjar. Il-kollaborazzjoni tiegħi ma' din l-istituzzjoni tatni konoxxenza tal-prinċipji u 
l-mekkaniżmi ta' awditjar sod u, fuq kollox, l-importanza tagħha biex tiġi żgurata l-
ġestjoni xierqa tal-fondi pubbliċi.

It-22 sena ta' involviment dirett u kontinwu fix-xogħol ta' dawk il-kumitati parlamentari 
speċjalizzati kienu ta' għajnuna biex nifhem u nipparteċipa b'mod attiv fil-formulazzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politiki pubbliċi fil-livell nazzjonali f'għadd ta' dixxiplini 
ekonomiċi u finanzjarji, inklużi: it-tassazzjoni, is-swieq finanzjarji (servizzi bankarji, 
titoli, assigurazzjoni, pensjonijiet privati), il-politika monetarja u s-self pubbliku jew il-
politiki ta' investiment.

Il-ħatra tiegħi bħala Ministru tal-Finanzi Pubbliċi ma kinitx biss sfida reali għalija 
f'termini ta' karriera, iżda kienet ukoll opportunità biex nuri l-kapaċità tiegħi li 
nimmaniġġja l-finanzi pubbliċi. Filwaqt li qabel kont involut prinċipalment f'attivitajiet 



PE636.163v02-00 8/19 RR\1182205MT.docx

MT

leġiżlattivi u ta' monitoraġġ, il-ħatra l-ġdida tiegħi tatni l-opportunità li npoġġi l-ħiliet 
tiegħi fil-prattika u nikseb għarfien aktar profond tal-finanzi pubbliċi mil-lat eżekuttiv. 
B'dan il-mod, stajt nakkwista esperjenza soda fil-formulazzjoni tal-istrateġija fiskali u 
baġitarja, l-ippjanar baġitarju, l-amministrazzjoni tad-dħul tal-istat, it-Teżor tal-Istat u 
dejn pubbliku, il-politika u l-leġiżlazzjoni doganali, l-organizzazzjoni u t-tmexxija ta' 
awditjar intern fil-korpi pubbliċi, il-koordinazzjoni tar-relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, il-promozzjoni u l-implimentazzjoni tal-akkwist pubbliku, l-
amministrazzjoni ta' skemi ta' għajnuna mill-istat, ġestjoni ċentralizzata tal-inventarji 
pubbliċi u ġestjoni mtejba tal-investiment pubbliku, biex insemmi biss ftit minnhom.

L-esperjenza tiegħi fil-Ministeru tal-Finanzi Pubbliċi, flimkien max-xogħol 
parlamentari tiegħi, kienu ta' għajnuna biex inħejji għal dmirijieti bħala Viċi Prim 
Ministru.

Ir-responsabbiltajiet il-ġodda tiegħi bażikament jikkonsistu fil-koordinazzjoni tal-
politiki u l-istrateġiji ekonomiċi u l-armonizzazzjoni u l-ottimizzazzjoni tal-
kooperazzjoni interistituzzjonali, filwaqt li niffoka fuq governanza simplifikata, tnaqqis 
fl-ispejjeż amministrattivi, tmiem tad-duplikazzjoni tax-xogħol, ristrutturar tas-sistemi u 
t-tħaffif tal-kompjuterizzazzjoni u d-diġitizzazzjoni tas-servizz pubbliku.

Ovvjament, dan jista' jinkiseb biss permezz tal-monitoraġġ kontinwu tal-attivitajiet tal-
amministrazzjoni baġitarja ta' uffiċjali ta' awtorizzazzjoni. 

2. X'inhuma l-aktar riżultati sinifikanti li ksibt tul il-karriera professjonali tiegħek?

Il-karriera tiegħi tista' tinqasam f'żewġ stadji suċċessivi, li t-tnejn li huma għenuni biex 
nifhem il-mekkaniżmi li jaħdmu wara l-iżviluppi mikroekonomiċi u makroekonomiċi.

Malli ggradwajt, bdejt karriera fin-negozju, fejn irnexxieli nikseb il-ħiliet kollha 
meħtieġa, bdejt bħala trainee aġġunt u ħdimt u avvanzajt sa ma lħaqt il-pożizzjoni ta' 
direttur ġenerali, maniġer, uffiċjal kap eżekuttiv u president tal-bord.

Dan kollu seħħ waqt perjodu diffiċli ta' tranżizzjoni għal ekonomija tas-suq fir-
Rumanija, li kien jeħtieġ ristrutturar radikali, l-introduzzjoni ta' metodi moderni ta' 
ġestjoni, aġġustament għas-swieq ġodda mhux irregolati u konfigurazzjoni mill-ġdid 
tal-flussi ta' kummerċ interni, reġjonali u internazzjonali.

Jiena nikkunsidra li l-ewwel kisba tal-karriera tiegħi kienet ir-ristrutturar u l-
privatizzazzjoni tal-intrapriża tal-istat riġida u li ma kinitx qed tagħti riżultati tajbin, li 
kont qed naħdem għaliha, kif indikat hawn fuq, u li wassalniha biex issir kumpanija 
elenkata privata li kisbet riżultati ekonomiċi eċċellenti u li, illum il-ġurnata, għadha 
tipprovdi eluf ta' impjiegi fir-Rumanija.

L-esperjenza li ksibt matul dan il-perjodu ffurmat il-bażi għat-teżi tad-dottorat tiegħi, li 
kien effettivament il-qofol ta' dan l-istadju fil-karriera tiegħi.

It-tieni stadju beda 22 sena ilu meta ddeċidejt li nidħol fis-servizz pubbliku u sirt 
Membru tas-Senat Rumen. Imbagħad bdejt nikseb il-ħiliet ġodda meħtieġa għalija biex 
nindirizza l-kwistjonijiet makroekonomiċi li nqalgħu, u wara li rritornajt fis-Senat 
Rumen għat-tieni mandat, ġejt maħtur b'mod unanimu mill-kollegi tiegħi bħala 
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President tal-Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi, il-Banek u s-Suq Kapitali. Jiena 
nikkunsidra li dan kien suċċess kbir fil-karriera parlamentari tiegħi. Jien iddedikajt ruħi 
esklużivament għal dan il-qasam ta' attività u l-ħiliet professjonali tiegħi ġew 
rikonoxxuti mill-gruppi politiċi u l-korpi rilevanti kollha fil-Parlament Rumen u mill-
pubbliku ġenerali. Huwa prinċipalment għal din ir-raġuni li ġejt magħżul bl-appoġġ tal-
gruppi politiċi kollha biex immexxi kumitati speċjalizzati matul il-karriera parlamentari 
tiegħi.

Il-ħatra tiegħi bħala Ministru tal-Finanzi Pubbliċi kienet ukoll pass importanti fil-
karriera tiegħi.

Fl-istess ħin, ksibt sodisfazzjon kbir mit-tim ta' esperti eċċellenti li kelli r-responsabbiltà 
li nikkoordina, billi kelli niżgura ambjent tax-xogħol pożittiv u kostruttiv, naderixxi ma' 
prinċipji sodi, rispett reċiproku u apprezzament għall-ħiliet u l-kapaċitajiet ta' kull 
wieħed minnhom, flimkien mar-rikonoxximent tal-ħidma tal-predeċessuri tagħna u l-
għarfien tal-ħtieġa għal konsistenza u kontinwità fil-ġestjoni tal-politiki u l-istrateġiji 
fiskali u baġitarji.

Il-kollaborazzjoni tajba u kostruttiva ma' istituzzjonijiet oħra f'dan il-qasam (il-Bank 
Nazzjonali tar-Rumanija, l-Awtorità Superviżorja Finanzjarja, il-Kunsill tal-
Kompetizzjoni, l-Awtorità tal-Awditjar, eċċ.) ipproduċiet ukoll riżultati importanti u 
dawn huma riflessjoni tal-ħiliet professjonali tiegħi.

Il-ħatra tiegħi bħala Viċi Prim Ministru kienet il-qofol tal-karriera tiegħi u għandi l-
intenzjoni li nibqa' naqdi kif xieraq dan l-unur kbir u nwettaq id-dmirijiet tiegħi skont il-
prinċipji ta' ġustizzja u professjonaliżmu sal-aħħar ġurnata tiegħi fil-kariga.

3. X'kienet l-esperjenza professjonali tiegħek ta' organizzazzjonijiet jew 
istituzzjonijiet multikulturali u multilingwistiċi internazzjonali bbażati barra minn 
pajjiżek?

Filwaqt li qatt ma okkupajt pożizzjoni b'salarju fi kwalunkwe istituzzjoni jew 
organizzazzjoni internazzjonali, ksibt esperjenza internazzjonali, multikulturali u 
multilingwi matul il-karriera politika tiegħi permezz ta' sħubija fi gruppi ta' ħbiberija 
parlamentari ma': il-Ġappun (President tal-Grupp), il-Federazzjoni Russa (President tal-
Grupp), ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil (Segretarju tal-Grupp), il-Konfederazzjoni 
Żvizzera, l-Istat tal-Iżrael, ir-Repubblika Ellenika, l-Iżlanda, ir-Repubblika tal-Armenja, 
ir-Repubblika Għarbija tas-Sirja, ir-Repubblika tal-Awstrija u r-Repubblika Franċiża. 

Dan tani l-opportunità li ninteraġixxi ma' Membri Parlamentari minn dawk il-pajjiżi. Il-
gruppi ta' ħbiberija parlamentari servew biex jippromwovu kooperazzjoni bilaterali fl-
oqsma kollha ta' interess komuni, bl-isferi ta' attività tagħhom ikunu differenti ħafna, 
inkluż id-djalogu politiku u parlamentari, kif ukoll relazzjonijiet bilaterali ekonomiċi, 
kulturali u xjentifiċi.

Meta kont Ministru tal-Finanzi Pubbliċi, irrappreżentajt lir-Rumanija fil-Bord tal-
Gvernaturi tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp, il-Bank Internazzjonali 
għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp u l-Bank Ewropew tal-Investiment. Dan għallimni kif 
għandi naħdem b'mod aktar effiċjenti f'ambjent internazzjonali, multikulturali u 
multilingwi. Jien kont ukoll mitlub, f'din il-pożizzjoni, nikkoordina d-djalogu bejn l-
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awtoritajiet Rumeni u l-Fond Monetarju Internazzjonali u d-delegati tal-Bank Dinji. 

4. Ingħatajt kwittanza għad-dmirijiet ta' ġestjoni li wettaqt qabel, jekk tapplika 
proċedura bħal din?

Proċedura bħal din ma ġietx applikata

5. Liema mill-pożizzjonjiet professjonali preċedenti tiegħek kienu r-riżultat ta' 
nomina politika?

Kif indikajt fit-tweġiba għat-tieni mistoqsija, il-karriera tiegħi tista' tinqasam f'żewġ 
stadji separati. Fl-ewwel stadju tal-karriera tiegħi, avvanzajt fil-karriera tiegħi fin-
negozju minn rekluta subaltern għal president tal-bord mingħajr ma dan kien 
attribwibbli għal xi influwenza politika. Mingħajr l-ebda dubju, il-kriterji tal-
promozzjoni f'kumpanija elenkata privata huma kompletament relatati mal-prestazzjoni.

It-tieni stadju tal-karriera tiegħi kien fil-Parlament li jinvolvi atturi politiċi rregolati 
minn prinċipji demokratiċi. Jiena gawdejt minn appoġġ politiku mill-mument li dħalt 
fil-Parlament u għall-ħatra tiegħi bħala Ministru tal-Finanzi u Viċi Prim Ministru.

Nixtieq, madankollu, ngħid ftit kliem dwar il-ħatra tiegħi bħala kap tal-kumitati 
parlamentari speċjalizzati. 

 Peress li l-kandidati huma dejjem magħżula, fuq kollox, abbażi ta' kriterji professjonali 
u ħiliet speċifiċi, kont kapaċi niżgura l-appoġġ tal-gruppi politiċi kollha f'kull okkażjoni, 
irrispettivament minn jekk kinux fil-gvern jew fl-oppożizzjoni. 

6. X'inhuma t-tliet deċiżjonijiet l-aktar importanti li kont parti minnhom fil-ħajja 
professjonali tiegħek?

Matul il-karriera tiegħi, stajt nipparteċipa b'mod attiv fl-adozzjoni ta' ħafna deċiżjonijiet 
importanti li ddeterminaw it-tranżizzjoni tar-Rumanija għal ekonomija tas-suq li 
taħdem, segwita mill-adeżjoni tagħha man-NATO u l-Unjoni Ewropea.

Nixtieq insemmi biss tliet deċiżjonijiet importanti li għenu biex jimmodernizzaw l-
Awtorità tal-Awditjar Rumena u jallinjaw il-profil kostituzzjonali u legali tagħha 
f'konformità mal-mudelli u l-prattiki tajbin Ewropej u internazzjonali.

(1) Ir-reviżjoni tal-Kostituzzjoni fl-2003 saħħet l-indipendenza tal-Awtorità tal-
Awditjar u pprovdiet garanziji addizzjonali għall-istabbiltà tagħha. Ġie introdott 
mekkaniżmu ġdid ta' għażla mill-ġdid tal-plenarja, li jelimina kwalunkwe 
possibbiltà ta' interferenza politika eċċessiva jew każwali. Il-mandat tagħha ġie 
ddefinit mill-ġdid billi nħolqot il-bażi kostituzzjonali għall-istabbiliment ta' 
awtoritajiet speċjalizzati. Is-Servizz tal-Prosekuzzjoni Finanzjarja ġie żarmat u l-
prosekuturi tiegħu ġew assenjati mill-ġdid lill-Ministeru Pubbliku.
Bħala President tal-Kumitat għas-Senat għall-Baġit, il-Finanzi, il-Banek u s-Suq 
Kapitali, ipparteċipajt b'mod attiv fil-valutazzjoni, il-ġustifikazzjoni, il-
formulazzjoni u l-abbozzar finali tal-emendi għal din it-taqsima tal-Kostituzzjoni.

(2) Fl-2005, bħala Viċi President tal-Kumitat għas-Senat għall-Baġit, il-Finanzi, il-
Banek u s-Suq Kapitali, abbozzajt ir-rapport lill-plenarja għall-adozzjoni tal-liġi li 
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tistabbilixxi l-Awtorità tal-Awditjar, entità operattiva indipendenti fi ħdan l-
Awtorità tal-Awditjar
bil-kompitu li twettaq l-awditjar tal-finanzjament Ewropew f'konformità mal-
prinċipji ġenerali tal-ġestjoni u l-kontroll.

(3) Fl-2008, bħala viċi President tal-kumitat speċjali għas-Senat, kont responsabbli 
mill-koordinazzjoni tal-proċess impenjattiv tal-modifika u t-tlestija tal-liġi dwar l-
organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Awtorità tal-Awditjar. Flimkien mal-
persunal tal-Awtorità tal-Awditjar, irnexxieli nfassal rapport u nippreżentah lis-
Senat tal-plenarja. Kienet fuq din il-bażi li ġiet adottata l-Liġi 217/2008.
Id-dispożizzjonijiet il-ġodda taw kontribut deċiżiv biex ir-Regoli ta' Proċedura tal-
Awtorità tal-Awditjar jiġu allinjati f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-UE, 
billi, bħala punt tat-tluq, jittieħdu l-prinċipji inkorporati fid-Dikjarazzjoni tal-
Messiku tal-2007 dwar l-indipendenza tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar.
Ġew introdotti regoli ġodda dwar l-indipendenza tal-awdituri tal-Qorti u tal-
awdituri pubbliċi esterni. L-indipendenza finanzjarja tal-istituzzjoni ġiet imsaħħa. 
Id-drittijiet u l-obbligi tar-rappurtar tal-Qorti ġew stabbiliti, flimkien mal-libertà li 
tiddeċiedi dwar il-kontenut, il-pubblikazzjoni u t-tixrid. Ġie żgurat aċċess bla 
restrizzjonijiet għall-informazzjoni.
Wara l-adozzjoni ta' dawn ir-regolamenti, l-Awtorità tal-Awditjar Rumena kisbet 
rwol ewlieni fil-proċess tar-riforma tas-servizz pubbliku permezz ta' obbligu ta' 
rendikont akbar dwar l-użu u l-ġestjoni tal-fondi pubbliċi, inkluż finanzjament 
mill-Ewropa jew minn istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra.

Indipendenza

7. It-Trattat jistipula li l-Membri tal-Qorti tal-Awdituri għandhom ikunu 
"kompletament indipendenti" fil-qadi ta' dmirijiethom. Kieku inti kif twettaq dan 
l-obbligu fil-qadi tad-dmirijiet prospettivi tiegħek?

L-indipendenza hija prinċipju fundamentali tal-awditjar pubbliku estern u l-aktar 
prinċipju importanti għall-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar, kif indikat fid-
Dikjarazzjoni ta' Lima, id-dokument ta' referenza tal-awditjar pubbliku dinji li 
jiggarantixxi b'mod effettiv l-indipendenza ta' dawn l-istituzzjonijiet.

Il-prinċipju kruċjali tal-indipendenza ġie stabbilit sew fid-Dikjarazzjoni tal-Messiku u 
ġie appoġġjat ulterjorment minn riżoluzzjonijiet riċenti tan-Nazzjonijiet Uniti.

Id-Dikjarazzjoni ta' Lima, li ilha adottata mill-1977, tiddikjara b'mod inekwivoku li l-
istituzzjonijiet supremi tal-awditjar jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom b'mod oġġettiv u 
effiċjenti sal-punt li huma indipendenti mill-entità awditjata u ħielsa minn kwalunkwe 
influwenza esterna.

Jien ukoll familjari mad-dispożizzjonijiet tat-trattat tal-Unjoni Ewropea li b'mod ċar 
jirrikjedu li l-membri tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri jkunu kompletament indipendenti 
fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom fl-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 
jispeċifikaw li la għandhom ifittxu u lanqas jaċċettaw struzzjonijiet minn kwalunkwe 
entità governattiva jew entità oħra.

Kieku kelli ninħatar bħala Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kariga estremament 
importanti, napprezza bis-sħiħ il-ħtieġa li naderixxi strettament mal-prinċipju tal-
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indipendenza u għalhekk inkun kompletament indipendenti fl-eżerċizzju tad-dmirijiet 
tiegħi, filwaqt li niżgura li xejn ma jista' jinfluwenza l-indipendenza, il-ġustizzja, l-
imparzjalità, l-oġġettività u l-professjonaliżmu tiegħi.

Jien se nirrispetta u naderixxi b'mod ugwali, mal-valuri u mar-Regoli ta' Proċedura tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri, mal-kodiċi ta' kondotta stabbilit mill-Istandards 
Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (ISSAI), l-istandards etiċi tal-
Awtoritajiet tal-Awditjar Ewropej, il-Kodiċi ta' Kondotta tal-QEA u kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra rilevanti.

Jiena konvint bis-sħiħ li Membru tal-Qorti tal-Awdituri għandu jibqa' indipendenti 
għalkollox minn kwalunkwe tip ta' interess, pressjoni, eċċ. mill-Istati Membri tal-UE 
jew mill-istituzzjonijiet, il-partiti politiċi, il-gruppi ta' interess jew kumpaniji privati 
tagħhomu minn kwalunkwe entità pubblika jew privata oħra.

Hawnhekk nixtieq inżid li, tul il-karriera kollha tiegħi, li matulha kelli numru ta' 
pożizzjonijiet importanti fil-Parlament u l-Gvern Rumen, billi okkupajt il-President tal-
Baġit, il-Finanzi u l-Banek, il-Ministru tal-Finanzi Pubbliċi u l-Viċi Prim Ministru, jien 
dejjem tajt importanza kbira lill-prinċipju ta' indipendenza u aderixxejt miegħu b'mod 
skrupluż fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħi.      

8. Inti jew qrabatek intimi (ġenituri, aħwa, sieħeb/sieħba legali u tfal) għandek jew 
għandhom xi parteċipazzjoni tan-negozju jew parteċipazzjoni finanzjarja, jew xi 
impenji oħra, li jistgħu jidħlu f'kunflitt mad-dmirijiet prospettivi tiegħek?

La jien u lanqas l-ebda qarib intimu (ġenituri, aħwa, sieħeb/sieħba legali u tfal) m'aħna 
involuti f'atttivitajiet ta' negozju, aħna marbuta b'xi impenji jew għandna xi 
parteċipazzjoni tan-negozju li tista' tkun ta' kunflitt mad-dmirijiet futuri tiegħi.

Il-parteċipazzjonijiet azzjonarji tiegħi huma portafolli ta' minoranza li ma jagħtuni l-
ebda vuċi jew involviment fit-tmexxija tan-negozji inkwistjoni jew fin-negozjati u t-
tranżazzjonijiet tagħhom.

Skont il-leġiżlazzjoni Rumena rilevanti, jiena, ilni mill-2003, niżvela pubblikament l-
assi u l-interessi tiegħi fuq is-siti web taż-żewġ kmamar, fejn dawn jistgħu jiġu 
kkonsultati minn kulħadd fi kwalunkwe ħin.

9. Lest tiżvela l-interessi finanzjarji tiegħek kollha u impenji oħra li jista' jkollok lill-
President tal-Qorti, u li tagħmilhom pubbliċi?

Jiena se ninnotifika lill-President tal-Qorti tal-Awdituri bl-interessi u l-impenji 
finanzjarji kollha tiegħi u nagħmilhom pubbliċi.

10. Inti involut f'xi proċedimenti legali attwali? Jekk iva, jekk jogħġbok agħtina 
dettalji.
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Ma jien involut fl-ebda proċediment legali.

11. Għandek xi rwol attiv jew eżekuttiv fil-politika, u, jekk iva, f'liema livell? 
Okkupajt xi pożizzjoni politika f'dawn l-aħħar 18-il xahar? Jekk iva, jekk 
jogħġbok agħtina dettalji.

Jiena membru tal-Partit Soċjaldemokratiku u l-Viċi President ta' PSD Galati. 

Minn Ottubru 2015 sa Marzu 2018, kont il-Viċi President tal-PSD. Irtirajt fl-
10 ta' Marzu 2018.

12. Tirtira minn kull kariga uffiċjali li kont elett għaliha jew titlaq kull funzjoni attiva 
b'responsabbiltajiet f'partit politiku jekk tinħatar Membru tal-Qorti?

Jekk ninħatar Membru tal-Qorti tal-Awdituri, nirtira mill-Parlament Rumen u mill-
pożizzjonijiet u l-funzjonijiet kollha tiegħi fil-partit.

13. Kieku kif tittratta irregolarità ewlenija jew saħansitra każ ta' frodi u/jew 
korruzzjoni li jinvolvi persuni fl-Istat Membru tal-oriġini tiegħek?

Nemmen li, irrispettivament mill-Istat Membru jew mill-persuni kkonċernati minn 
każijiet serji ta' irregolarità, frodi jew korruzzjoni, il-Membri kollha tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri għandhom ikunu mhux biss indipendenti iżda wkoll imparzjali u 
għaldaqstant jittrattaw każijiet bħal dawn bl-istess rigorożità u jieħdu l-azzjoni xierqa.

Bħala Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jiena se nittratta każijiet bħal dawn 
b'imparzjalità u oġġettività sħiħa billi, irrispettivament mill-Istat Membru ta' oriġini ta' 
dawk involuti f'każijiet serji ta' irregolarità, frodi jew korruzzjoni, għandhom jiġu 
ttrattati bl-istess mod u l-miżuri xierqa għandhom jiġu implimentati b'mod uniformi u 
ekwu.

Bi qbil mal-proċeduri tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jiena se ninforma minnufih lill-
President tagħha u lill-OLAF jekk insib ruħi f'sitwazzjoni bħal din.

Jiena nqis totalment inammissibbli, l-idea stess li nittratta b'mod differenti każijiet serji 
ta' irregolarità, suspett, frodi jew korruzzjoni li jinvolvu persuni mill-Istat Membru ta' 
oriġini tiegħi u nuża kriterji suġġettivi fihom, minħabba r-responsabbiltà tiegħi bħala 
Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea li nipproteġi l-interessi 
finanzjarji tal-Istati Membri kollha tal-UE għall-benefiċċju tal-kontribwenti Ewropej. 
Għalhekk, ma għandu jkun hemm l-ebda dubju dwar il-fatt li mhux se nadotta approċċ 
preġudikat għal każijiet bħal dawn. 

Barra minn hekk, matul il-karriera tiegħi, jien, fiċ-ċirkostanzi kollha u f'kull sitwazzjoni, 
urejt konformità ma', u ġejt iggwidat minn, prinċipji bħall-indipendenza, l-imparzjalità, 
l-oġġettività, l-onestà u l-professjonaliżmu. 

 

Qadi ta' dmirijiet

14. X' għandhom ikunu l-karatteristiċi ewlenin ta' kultura ta' ġestjoni finanzjarja 
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soda fi kwalunkwe servizz pubbliku? Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri kif tista' tgħin 
biex tikkonsolida din il-kultura?

Huwa ġeneralment aċċettat li ġestjoni finanzjarja soda fi kwalunkwe istituzzjoni jew 
entità pubblika hija bbażata fuq il-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività. 
Filwaqt li l-prinċipju tal-ekonomija jfisser li r-riżorsi t-tajba jridu jkunu disponibbli fil-
pront, fil-kwantitajiet xierqa u b'mod kost-effettiv kemm jista' jkun, l-effiċjenza tfisser l-
aħjar użu tar-riżorsi disponibbli biex jiġu żgurati l-aħjar riżultati possibbli. L-effettività 
tfisser il-punt sa fejn ir-riżultati ta' attività jikkorrispondu għal jew jilħqu l-miri 
stabbiliti.

Dawn it-tliet prinċipji jiffurmaw il-bażi, mhux biss ta' ġestjoni soda tal-fondi pubbliċi, 
iżda wkoll ta' governanza ekonomika tajba fid-dinja tan-negozju.

Peress li ġestjoni finanzjarja soda hija bbażata fuq dawn il-prinċipji - ekonomija, 
effiċjenza u effettività, magħrufa wkoll bħala l-prinċipju tat-3E - huwa ċar li l-
istituzzjonijiet pubbliċi jridu jistabbilixxu b'mod xieraq il-miri, l-indikaturi tal-
prestazzjoni, il-kontroll tas-sistemi u l-proċeduri ta' awditjar intern tagħhom biex 
jiżguraw livell għoli ta' konformità u l-ilħuq tal-għanijiet.

Huma biss dawk l-istituzzjonijiet li jimplimentaw din il-kultura, li jinvolvu l-ġestjoni 
soda tal-fondi pubbliċi, li huma pperċepiti mill-partijiet ikkonċernati u mill-
kontribwenti bħala istituzzjonijiet trasparenti u responsabbli li huma kapaċi 
jimmaniġġjaw il-fondi pubbliċi b'mod effiċjenti u effettiv u jiżguraw governanza tajba 
għall-benefiċċju finali taċ-ċittadini tal-Istati Membri.

Jiena nemmen li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha rwol essenzjali mhux biss fil-
promozzjoni u l-appoġġ ta' kultura ta' ġestjoni finanzjarja tajba fil-prattika, iżda wkoll 
biex tgħin biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tagħha fit-tul fl-istituzzjonijiet pubbliċi 
kollha. Il-modi prinċipali ta' kif jista' jinkiseb dan huma, minn naħa, permezz ta' 
rakkomandazzjonijiet inklużi fir-rapporti ta' awditjar maħruġa mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, li jgħinu biex jittejbu u jiġu ssimplifikati l-miri li qed jiġu awditjati mill-Qorti 
u, min-naħa l-oħra, permezz ta' monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' dawn ir-
rakkomandazzjonijiet.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi wkoll b'mod sinifikanti għas-
simplifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-qafas leġiżlattiv u tal-proċeduri 
amministrattivi, fejn xieraq, għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja soda, li tinvolvi wkoll 
sforzi biex issir riforma tar-regoli li jirregolawha u għas-simplifikazzjoni tagħhom. 

15. Skont it-Trattat, il-Qorti għandha l-obbligu li tassisti lill-Parlament huwa u 
jeżerċita s-setgħat tiegħu ta' kontroll fuq l-implimentazzjoni tal-baġit. Kieku inti 
kif tkompli ttejjeb il-kooperazzjoni bejn il-Qorti u l-Parlament Ewropew (b'mod 
partikolari, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit) biex issaħħaħ sew is-sorveljanza 
pubblika fuq l-infiq ġenerali kif ukoll il-kosteffettività ta' dak l-infiq?

Wara karriera twila fil-Parlament Rumen, li tkopri 22 sena ta' attività, li matulha kont 
nikkopa diversi pożizzjonijiet importanti, bħall-President tal-Kumitat għall-Baġit, il-
Finanzi u l-Banek, jien konvint bis-sħiħ li s-sorveljanza parlamentari tal-
implimentazzjoni tal-baġit pubbliku, kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll fil-livell 
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Ewropew, hija essenzjali, peress li tipprovdi lill-pubbliku b'evidenza li l-fondi qed 
jintużaw legalment u effettivament skont l-għanijiet stabbiliti.

 Dan jikkontribwixxi, bla dubju, għat-tisħiħ tad-djalogu demokratiku u, fuq medda twila 
ta' żmien, iwassal għal koeżjoni akbar fl-Unjoni Ewropea.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tagħti kontribut importanti peress li hija responsabbli 
biex tipprovdi informazzjoni kredibbli u ddokumentata sew dwar l-użu tal-fondi 
Ewropej. Din l-informazzjoni hija kkomunikata permezz tar-Rapport Annwali, li 
għandu x'jaqsam l-aktar ma' kwistjonijiet li joħorġu mir-riżultati tal-awditjar finanzjarju 
u tal-konformità kif ukoll rapporti speċjali prinċipalment relatati mal-awditjar tal-
prestazzjoni.

Madankollu, ir-responsabbiltà tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri testendi lil hinn mis-
sempliċi trażmissjoni tar-rapporti tagħha lill-Parlament Ewropew. Jiena nemmen li 
kooperazzjoni internazzjonali mill-qrib abbażi ta' prinċipji ta' lealtà, fiduċja reċiproka u 
rispett għar-responsabbiltajiet u l-prerogattivi ta' kull istituzzjoni tibqa' essenzjali u li 
għandu jsir kull sforz biex l-informazzjoni rilevanti tkun pprovduta kemm jista' jkun 
malajr lill-membri tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Kontroll tal-Baġit.

Jiena konvint bis-sħiħ li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tqis lill-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit tal-Parlament Ewropew bħala l-aktar sieħeb importanti tagħha u l-parti 
kkonċernata prinċipali fir-riżultati tal-ħidma tagħha. Għaldaqstant, tibqa' f'kuntatt mill-
qrib mal-kumitat biex tipprovdi appoġġ konsistenti lill-membri tiegħu għal finijiet ta' 
kontroll tal-baġit.

Djalogu kontinwu u effettiv biex il-Qorti ssir konxja mill-aspettattivi tal-Membri tal-PE 
u biex jiġi żgurat li taġixxi kif xieraq, filwaqt li tirrispetta l-prinċipju tal-indipendenza, 
ikun essenzjali għal suċċess meta niġu għal modi speċifiċi ta' kif għandha tittejjeb il-
kooperazzjoni bejn il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit.

 Dan ikun ta' benefiċċju għaż-żewġ istituzzjonijiet u jissodisfa b'mod impliċitu l-
aspettattivi tal-kontribwenti Ewropej. Barra minn hekk, komunikazzjoni aktar effettiva 
u modi innovattivi ta' kif jiġu ppreżentati s-sejbiet u l-konklużjonijiet tar-rapporti 
għandhom ikunu prijorità kontinwa għall-Qorti, billi tiżgura li tirrispondi b'mod 
adegwat għall-aspettattivi tal-Parlament Ewropew b'mod ġenerali u tal-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit b'mod partikolari.

16. X'valur miżjud taħseb li jġib miegħu l-awditjar tal-prestazzjonijiet, u s-sejbiet kif 
għandhom jiġu inkorporati fil-proċeduri ta' ġestjoni? 

L-awditjar finanzjarju, tal-konformità u tal-prestazzjoni mhumiex esklużivi b'mod 
reċiproku. Għall-kuntrarju, huma attivitajiet komplementari li jagħtu stampa 
komprensiva li tista' tkun ta' għajnuna kbira fit-teħid ta' deċiżjonijiet importanti. Jiena 
għalhekk konvint li kemm l-awditjar finanzjarju kif ukoll dak tal-prestazzjoni huma ta' 
valur partikolari għall-Parlament u għall-pubbliku ġenerali.
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Fi kważi 22 sena ta' attività parlamentari, analizzajt bosta rapporti mill-Awtorità tal-
Awditjar Rumena, li sibt partikolarment utli.  F'ħafna okkażjonijiet, ikkonsultajt ukoll 
rapporti ppubblikati mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u istituzzjonijiet supremi ta' 
awditjar nazzjonali oħra sabiex nikseb stampa kompluta kemm jista' jkun. 

B'dan il-mod, skoprejt maż-żmien li saret enfasi akbar fuq ir-rwol tal-awditjar tal-
prestazzjoni li jtejjeb il-valur tal-awditjar finanzjarju tradizzjonali.  Din ix-xejra 
tirrifletti, b'mod partikolari, l-aspettattivi tar-riċevituri prinċipali tar-rapporti tal-
awditjar, jiġifieri l-Parlament u l-pubbliku, li kwistjonijiet importanti jiġu eżaminati 
minnufih u jsiru rakkomandazzjonijiet biex tiġi kkoreġuta kwalunkwe ħsara jew biex 
jittejbu s-sistemi u l-mekkaniżmi li qed ikomplu jaħdmu ħażin.

Għaldaqstant huwa ċar għalija li mhuwiex biżżejjed li sempliċement tkun konxju dwar 
il-legalità u r-regolarità tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE. Għandna niżguraw ukoll 
li l-fondi jkunu ntużaw b'mod ekonomiku, effiċjenti u effettiv fil-livell Ewropew, li 
jfisser li tittejjeb il-ġestjoni finanzjarja tal-UE. 

L-użu effiċjenti tal-fondi Ewropej huwa importanti għaċ-ċittadini Ewropej kollha, li 
jfisser li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha rwol ewlieni fit-twettiq tal-awditjar tal-
prestazzjoni pertinenti u magħżul bir-reqqa permezz ta' proċeduri xierqa ta' analiżi tar-
riskju li jipprovdu valur miżjud sinifikanti. 

17. Kif tista' tittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri, l-istituzzjonijiet ta' 
awditjar nazzjonali u l-Parlament Ewropew (il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit) 
rigward l-awditjar tal-baġit tal-UE? 

Bħala President tal-Kumitat għall-Baġits, il-Finanzi u l-Banek, innutajt b'interess kif l-
istituzzjonijiet supremi tal-awditjar jikkooperaw fuq livell nazzjonali mal-parlamenti 
nazzjonali u kont pereżempju partikolarment interessat fil-kooperazzjoni fil-livell 
Ewropew fi ħdan il-Parlament Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Jiena konvint 
bis-sħiħ li l-effett kumulattiv irid jkun li titqajjem kuxjenza dwar oqsma ta' interess 
komuni u li jiġu identifikati l-aktar mezzi effettivi ta' kooperazzjoni bejn il-parlamenti u 
l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar.

Jiena konxju li l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
ilhom jikkooperaw f'forum konġunt għal żmien twil, imsejjaħ il-Kumitat ta' Kuntatt tal-
Kapijiet tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-Istati Membri tal-UE u l-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, li jinvolvi laqgħat annwali għad-diskussjoni ta' kwistjonijiet 
topiċi relatati mal-awditjar tal-fondi Ewropej u l-ħarsien tal-interessi tal-komunità. Naf 
ukoll li l-Parlament Ewropew u, b'mod partikolari, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 
qed jimmonitorjaw bir-reqqa r-riżultati ta' din il-kooperazzjoni u jien favur rabtiet aktar 
mill-qrib għall-benefiċċju tal-pubbliku Ewropew.

Naf ukoll li l-Kumitat ta' Kuntatt reċentement beda riformi estensivi sabiex jistabbilixxi 
rabtiet aktar mill-qrib għall-finijiet ta' kooperazzjoni fil-livell Ewropew sabiex 
jirrispondi malajr kemm jista' jkun għall-aspettattivi parlamentari. Nixtieq nindika wkoll 
li l-istituzzjoni suprema Rumena tal-awditjar, l-Awtorità tal-Awditjar Rumena, kienet 
involuta b'suċċess f'dan il-proċess ta' riforma tal-Kumitat ta' Kuntatt u qiegħda 
tappoġġja missjonijiet ta' awditjar tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-Rumanija u 
tidentifika modi ġodda kif ittejjeb il-kooperazzjoni interistituzzjonali, pereżempju 
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permezz ta' skambji ta' esperjenza fil-qasam tal-awditjar estern u, b'mod partikolari, l-
awditjar tal-prestazzjoni.

Il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar u l-Qorti Ewropea tal-
Awdituri qed tiġi segwita b'mod sod u tidher li hija mezz effettiv biex tittejjeb il-
kooperazzjoni. Jistgħu jintużaw analiżijiet konġunti tar-riskju biex jiġu identifikati 
oqsma ta' riskju kbir fejn l-attivitajiet ta' awditjar nazzjonali u Ewropej jistgħu jkunu 
ffukati, li jirriżultaw f'allokazzjoni ta' riżorsi aktar effiċjenti, peress li s-sejbiet fil-livell 
nazzjonali jistgħu jiġu estrapolati fil-livell Ewropew.

Jekk ninħatar bħala Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jien se nappoġġja bil-
qawwa t-tisħiħ u l-iżvilupp tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar, 
il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Parlament Ewropew, filwaqt li nżomm f'moħħi li l-
Qorti Ewropea tal-Awdituri hija r-rabta loġika bejn l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar 
nazzjonali u l-Parlament Ewropew. 

18. Kieku inti kif ittejjeb il-proċedura ta' rapportar tal-UE biex il-Parlament 
Ewropew jingħata kull informazzjoni meħtieġa dwar l-akkuratezza tad-data 
mogħtija mill-Istati Membri lill-KE? 

Nemmen li l-għoti lill-Parlament Ewropew tal-informazzjoni kollha meħtieġa rigward l-
akkuratezza tad-data mogħtija mill-Istati Membri huwa għan ewlieni tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri fil-proċedura ta' rapportar tagħha.

Peress li tinkludi wkoll data mogħtija mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, inqis li dan 
huwa qasam produttiv għall-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar 
nazzjonali u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Sa fejn naf jien, diġà seħħet kooperazzjoni 
konġunta fil-livell tal-Kumitat ta' Kuntatt f'dan il-qasam li tinvolvi l-istituzzjonijiet 
supremi tal-awditjar fil-verifika tad-determinazzjoni tad-data statistika. Diġà ġie 
stabbilit grupp ta' ħidma konġunt li jinvolvi l-istituti tal-istatistika nazzjonali biex 
jipprovdi assigurazzjonijiet li kwalunkwe korrezzjoni mdaħħla fir-rapporti finali tal-
awditjar tal-implimentazzjoni tal-baġit hija riflessa b'mod preċiż fid-data statistika 
finali.

Fi kwalunkwe każ, naqbel bis-sħiħ mat-tħassib biex niżgura li d-data mogħtija mill-
Istati Membri tkun preċiża u tirrifletti r-realtà u jiena nimpenja ruħi li ngħin b'mod attiv 
fl-isforzi biex jiġu identifikati l-ingranaġġi meħtieġa biex tittejjeb il-proċedura ta' 
rapportar tal-Qorti f'dan il-qasam.

Kwistjonijiet oħra

19. Tirtira l-kandidatura tiegħek jekk l-opinjoni tal-Parlament dwar il-ħatra tiegħek 
bħala Membru tal-Qorti ma tkunx favorevoli?

Jiena ġejt innominat mill-Gvern Rumen bħala kandidat għas-sħubija fil-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri.

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprovdi li l-Kunsill għandu 
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jaġixxi wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew

Fil-każ ta' opinjoni mhux favorevoli mill-Parlament Ewropew, tkun ir-responsabbiltà 
tal-Kunsill li jieħu d-deċiżjoni xierqa bbażata fuq l-elementi rilevanti kollha u l-
informazzjoni għad-dispożizzjoni tiegħu.
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