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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħatra proposta ta' Nikolaos Milionis bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
(C9-0125/2019 – 2019/0812(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 (C9-0121/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 129 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0027/2019),

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-12 ta' Novembru 2019, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 
sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill biex ikun Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1. Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Nikolaos Milionis 
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.
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ANNESS 1: CURRICULUM VITAE TA' NIKOLAOS MILIONIS

• Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Dekan, Awla I)

• Viċi President tal-Qorti Ellenika tal-Awditjar

• Assistent Professur tad-Dritt Finanzjarju Pubbliku, Università Panteion tax-Xjenzi Soċjali 

u Politiċi, Ateni

EDUKAZZJONI

• Skola sekondarja f'Arta

• Lawrjat tal-Fakultà tad-Dritt tal-Università ta' Ateni (Dipartiment tad-Dritt)

• Lawrjat tal-Iskola Nazzjonali Ellenika tal-Amministrazzjoni Pubblika (Dipartiment tal-

Ġustizzja Amministrattiva)

• PhD mill-Fakultà tad-Dritt, l-Università ta' Ateni

• DEA (Lawrja ta' Studji Avvanzati fid-Dritt Pubbliku), Università Paris I

• DEA (Lawrja ta' Studji Avvanzati fil-Kontabbiltà Pubblika), Università Paris VIII

ESPERJENZA PROFESSJONALI

Mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri:
• Dekan tal-Awla I (Żvilupp Rurali, Ambjent, Tibdil fil-Klima, Sajd) (minn Ġunju 2018)

• Bħala membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kont responsabbli għall-Kapitolu dwar is-

Sigurtà u ċ-Ċittadinanza tar-Rapport Annwali tal-2015, u kont responsabbli għall-Kapitolu 

dwar ir-Riżorsi Umani mill-2016. Kont ukoll ir-Rapporteur għar-Rapporti Speċjali dwar il-

Politika Agrikola Komuni u l-Ambjent: Nru 1/2017 (Natura 2000), 26/2016 

(Kundizzjonalità), 25/2016 (Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art), 25/2015 

(Appoġġ mill-UE għall-Infrastruttura Rurali).

• Membru tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

• Membru tal-Kumitat tal-Awditjar Intern (Marzu 2014 sa Mejju 2018)

• Membru tal-bord editorjali tar-rivista ta' kull xahar tal-Qorti tal-Awdituri

Mal-Qorti Ellenika tal-Awditjar:
• Imħallef fil-Qorti ta' Prim'Istanza (Auditeur) (1989-1996)
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Imħallef tal-Appell (Conseiller Référendaire) (1996-2004)

Kunsillier (Conseiller-Maître) (2004-2014)

Viċi President (mill-2014)

• Membru tal-Qorti Speċjali għat-Tilwim fuq ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali Ġudizzjarji 

prevista fl-Artikolu 88(2) tal-Kostituzzjoni u l-Qorti Speċjali għall-Każijiet ta' Proċess 

Terminat u Dikjarat Null prevista fl-Artikolu 99 tal-Kostituzzjoni għas-sessjoni tal-qorti 

2008-2009

• President tas-Seba' Livell tal-Qorti Ellenika tal-Awditjar (verifika prekuntrattwali tas-

servizzi pubbliċi) (2011-2013)

• President tas-Sezzjoni I (2012) u s-Sezzjoni VI (2013) tal-Qorti Ellenika tal-Awditjar

• President tal-Awtorità Ellenika għall-Indennizz tal-Vittmi fil-Ministeru tal-Ġustizzja, it-

Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem (2009-2011)

• Membru tal-Kumitat tal-Awditjar għall-finanzi tal-partiti politiċi u l-kandidati parlamentari, 

Artikolu 21 tal-Liġi Nru 3023/2002 (2012-2013)

• President tal-Kumitat għall-introduzzjoni ta' metodi ġodda ta' awditjar fil-Qorti Ellenika tal-

Awditjar bħala parti minn Task Force (2012-2013)

Kompiti ta' awditjar ġenerali:
• President tal-kumitat tal-awditjar għall-Organizzazzjoni tas-Swali tal-Kunċerti ta' Ateni 

(1997-2006)

LINGWI

• Ingliż u Franċiż

PARTEĊIPAZZJONI FIL-KUMITATI
LEĠIŻLATTIVI

• Abbozz ta' liġi dwar il-Wirt Pubbliku

• Liġi Nru 4055/2012 dwar il-Proċedimenti Ġusti u d-Dewmien Raġonevoli tagħhom

• Liġi Nru 3852/2010 dwar l-Arkitettura l-Ġdida tal-Gvern Lokali u l-

Amministrazzjoni Deċentralizzata – Il-Programm Kallikratis

• Liġi Nru 3871/2010 dwar il-Ġestjoni u r-Responsabbiltà Finanzjarji
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ESPERJENZA TA' GĦALLIEM

• Università ta' Ateni (Dipartiment tad-Dritt) għalliem tad-dritt tal-Qorti tal-Awditjar fl-

Iskola Postuniversitarja tad-Dritt Pubbliku (2007-2010)

• Università tal-Pirew: Għalliem tad-Dritt tat-Taxxa Internazzjonali u Ewropea, il-ħames 

semestru, Dipartiment tal-Istudji Internazzjonali u Ewropej, (Digriet 

Presidenzjali 407/1980) (2003-2005)

• Università Panteion: Għalliem tad-Dritt tal-Istituzzjonijiet Pubbliċi Ewropej u d-Dritt 

Finanzjarju Ewropea fl-Iskola Postuniversitarja tal-Fakultà Ġenerali tad-Dritt (2005-2018)

• Ċentru Nazzjonali tal-Amministrazzjoni Pubblika: Għalliem ta' suġġetti speċjali relatati 

mad-Dritt Fiskali fl-Istitut għat-Taħriġ tal-Impjegati tas-Servizz Pubbliku (1996-1997) 

• Skola Nazzjonali tal-Ġudikatura: Għalliem ta' suġġetti speċjali marbuta mad-Dritt 

Amministrattiv (1998), il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u d-Dritt Amministrattiv Ewropew u 

l-Libertajiet Komunitarji (2001-2013)

KOTBA

1. Ir-Rwol Istituzzjonali tal-Qorti Ellenika tal-Awditjar
(Teżi tal-PhD)
l-ewwel edizzjoni, 2002 (introduzzjoni ta' G. Papadimitriou), Pubblikazzjonijiet Ant. 

N. Sakkoulas, 557 pp. 
it-tieni edizzjoni, 2006, 662 pp.

2. Il-Qorti tal-Awdituri: Xejriet Ġodda u l-Evoluzzjoni
2012, Nomiki Vivliothiki, 370 pp.

3. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
1999, Ant. N. Pubblikazzjonijiet Sakkoulas, 232 pp.

4. Elementi tad-Dritt Fiskali Ewropew
l-ewwel edizzjoni, 2004, Ant. N. Pubblikazzjonijiet Sakkoulas, 142 pp. 
it-tieni edizzjoni, 2008, Ant. N. Pubblikazzjonijiet Sakkoulas, 323 pp.

5. Osservazzjonijiet
2005, Pubblikazzjonijiet Ekdoseis ton Filon, 208 pp.
(Saġġi dwar kwistjonijiet soċjali u letterarji) mogħti l-Premju Panayiotis Foteas 2009

6. Traċċi u Palinsesti
2009, Evthini, Analogio 31, 136 pp.
(Ġabra ta' saġġi), 2010
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ARTIKLI

1. Il-Ġustifikazzjoni tal-Atti Amministrattivi. Tentattiv ta' Approċċ Kritiku lejn il-
Ġurisprudenza tal-Qorti Griega tal-Awditjar u r-Relazzjoni tagħha mal-Ġurisprudenza 
Korrispondenti tal-Kunsill tal-Istat
"Deltio Elenktikou Synedriou", (Bulettin tal-Qorti tal-Awditjar), Volum 11-12, (1991) 
pp. 237-258

2.  Riflessjonijiet dwar l-Awditjar tal-Finanzjament Pubbliku tal-Partijiet Politiċi 
min-naħa tal-Qorti Griega tal-Awditjar
"To Syntagma" (Il-Kostituzzjoni), Nru 17, (1991), pp. 529-543

3. Il-Ġurisprudenza li tirriżulta mill-Istħarriġ Ġudizzjarju Inċidentali tal-Atti 
Amministrattivi mill-Qorti Griega tal-Awditjar
"Dioitiki Diki" (Ġustizzja Amministrattiva), Sena 4 (1992), pp. 249-266

4. Kontroll tal-Impriżi Pubbliċi u tal-Qorti tal-Awditjar
"Dioitiki Diki" (Ġustizzja Amministrattiva), Sena 5 (1993), pp. 1121-1139

5. Il-Korpi u l-Mekkaniżmi għall-Awditjar tal-Finanzjament tal-Partiti Politiċi
"Koinovoulevtiki Epitheorisi" (Rassenja Parlamentari), 1993 Edizzjoni Speċjali: "I 
chrimatodotisi ton politikon kommaton" (Il-Finanzjament tal-Partiti Politiċi), 15-16, pp. 20-
29

6. Approċċ Kritiku tal-Kunċett ta' "Kontabilista Pubbliku"(Comptable Public) fid-
Dritt Finanzjarju Grieg u Franċiż
"Dioitiki Diki" (Ġustizzja Amministrattiva), Sena 7 (1995), pp. 818-832

7. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-formazzjoni tal-"Istil Ewropew tal-Awditjar"
Ġabra f'unur il-Professur Dimitris Korsou, 1998, pp. 277-311

8. Eżami Komparattiv tan-Natura Ġuridika tal-Istituzzjonijiet Superjuri ta' 
Awditjar tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea
Ippubblikat fil-volum intitolat: "Oi dikaiodosies tou Elenktikou Synedriou kai i symbvoli tou 
stous thesmous" (Il-Proċeduri tal-Qorti tal-Awdituri u l-Kontribut tagħha fl-Istituzzjonijiet), 
Ethniko Typografio, Ateni, 1998, pp. 65-76

9. Frodi maħsuba li jagħmlu ħsara lill-interessi tal-Unjoni Ewropea u tal-Qorti tal-
Awdituri
Ippubblikat bit-titolu: "Katapolemisi tis diafthoras ton kratikon leitourgon kai ypallilon" (Il-
Ġlieda kontra l-Korruzzjoni tal-Impjegati taċ-Ċivil u tal-Impjegati tas-Servizz Pubbliku), 
Konferenza Internazzjonali, Ateni, 22-23 ta' Ottubru 1999, taħt il-patroċinju tal-Ministeru 
tal-Ġustizzja, Pubblikazzjonijiet Ant. N. Sakkoulas, 2001, pp. 241-259

10. Awditjar Preventiv tal-Infiq Pubbliku: Bżonnijiet u żviluppi futuri
Volum f'unur il-Professur P. D. Dagtoglou, Pubblikazzjonijiet Ant. N. Sakkoulas, 2002, 
pp. 225-255

11. Kunsiderazzjonijiet relatati mal-Awditjar Finanzjarju tal-Awtoritajiet Pubbliċi 
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Lokali
"Dimos" (Muniċipalità), Volum 4 (2002), pp. 3-14

12. Korruzzjoni u Amministrazzjoni Pubblika
"Dioitiki Diki" (Ġustizzja Amministrattiva), Sena 15 (2003), Volum 2, pp. 273-293

13. L-Imħallef fl-ambitu tad-Dritt tal-Finanzi Pubbliċi quddiem il-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem
"Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou" (Rivista Griega tad-Dritt Ewropew) (2003), 
pp. 391-412

14. Viżjonijiet Kontemporanji dwar il-Leġiżlazzjoni fil-qasam tal-Pensjonijiet
"Timitikos Tomos Elenktikou Synedriou" (Volum iddedikat għall-Qorti tal-Awdituri) (2004), 
pp. 615-640

15. Kunsiderazzjonijiet relatati mal-Eżekuzzjoni tad-Deċiżjonijiet fil-qasam tal-
Pensjonijiet għad-danni tas-Servizz Pubbliku Grieg
"Diki" (Ġustizzja), Nru 35, April 2004, pp. 404-413

16. Influwenza tal-Ġurisprudenza fuq il-Baġit Pubbliku
"Epitheorisis Dimosiou Dikaiou" (Rivista tad-Dritt Pubbliku), 2005, pp. 701-719

17. Ir-Retroattività Limitata tal-Ħlas tal-Pensjonijiet: Kwistjonijiet relatati mal-
Artikolu 60(1) tal-Kodiċi tal-Pensjonijiet
EDKA (Rivista tad-Dritt fil-qasam tas-Sigurtà Soċjali), 2005, pp. 801-813

18. L-Analiżi Ekonomika tad-Dritt bħala Strument biex Tissawwar u Tinstab l-
Aktar Soluzzjoni Effikaċi
EDKA (Rivista tad-Dritt fil-qasam tas-Sigurtà Soċjali), 2005, pp. 2-9

19. Awditjar Finanzjarju tal-Awtoritajiet Pubbliċi Lokali: L-Eżempju Franċiż
"Epitheorisis Dimosiou Dikaiou" (Rivista tad-Dritt Pubbliku), 2006, pp. 46-61

20. Strateġija kontra l-korruzzjoni fl-ambitu tal-kompetenzi tal-Istituzzjonijiet 
Superjuri tal-Awditjar tal-Unjoni Ewropea
Studju Komparattiv tas-sistemi kontra l-korruzzjoni fl-ambitu tal-kompetenzi tal-
Istituzzjonijiet Superjuri tal-Awditjar tal-Ewropa, Sensiela tad-Dritt Pubbliku Ewropew, 
Vol. LXXXII, 2006. pp. 25 et seq., 321 et seq., 443 et seq.

21. Nefqa Fakultattiva u Obbligatorja tal-Awtoritajiet Pubbliċi Lokali - Nefqa u 
Problemi fl-Implimentazzjoni tal-Baġits tagħhom
"Efimerida Dioitikou Dikaiou" (Ġurnal tad-Dritt Amministrattiv), 2007, pp. 375-380

22. Kwistjonijiet ta' Interpretazzjoni għall-Implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) 
Nru 1408/71 fil-Ġurisprudenza tal-Qorti Griega tal-Awdituri
EDKA (Rivista tad-Dritt fil-qasam tas-Sigurtà Soċjali), 2007, pp. 817-826

23. Integrazzjoni Ewropea u Sovranità Finanzjarja Nazzjonali
"Dioitiki Theoria kai Praxi: Dioikisi kai Koinonia" (Teorija u Prattika Amministrattiva: 
Amministrazzjoni u Soċjetà), Pubblikazzjonijiet Sakkoulas, 2007, pp. 245-268
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24. Relazzjoni bejn il-Kontroll Ġudizzjarju u r-Riżultati tal-Awditjar
"Timitikos tomos Nomikou Symvoliou tou Kratous" (volum iddedikat għall-Kunsill tal-Istat), 
Pubblikazzjonijiet Ant. N. Sakkoulas, 2008, pp. 677-707

25. Kwistjonijiet ta' Interpretazzjoni tad-Dispożizzjonijiet Finanzjarji: Pożizzjonijiet 
u Konfutazzjonijiet
Volum ippubblikat f'unur Loukas Theocharopoulos u Dimitra Kontogeorga 
Theocharopoulou, Università Aristotli ta' Salonka, Volum 1, 2009, pp. 461-476

26. It-Tensjoni madwar l-Imħallef Naturali għall-Verifika Prekuntrattwali tal-
Kuntratti Pubbliċi
"Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou" (Teorija u Prattika tad-Dritt Amministrattiv), 2010, 
pp. 1001-1010

27. L-Effett tal-Artikolu 6(1) tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem fuq il-Qorti Franċiża tal-Awdituri
"Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou" (Teorija u Prattika tad-Dritt Amministrattiv), 2011, 
pp. 217-228

28. L-Awditjar Inċidentali tal-Promozzjonijiet tal-Impjegati tas-Servizz Pubbliku 
min-naħa tal-Qorti Griega tal-Awdituri
Volum ippubblikat f'unur il-Professur T. Panagopoulou, 2011, Pubblikazzjonijiet Sakkoulas, 
pp. 505-526

29. Libertajiet Soċjali u Ambjent: Relazzjoni Asintotika tal-Kostituzzjoni 
Ekonomika Ewropea
"Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou" (Rivista Griega tad-Dritt Ewropew), 1/2011, 
Vol. 31, 
pp. 1-10

30. Nota Informattiva dwar it-Trattat ta' Lisbona u d-Dispożizzjonijiet tiegħu fil-
qasam tat-Taxxa
Ippubblikat fil-kullana: "Oi Piges tou Evropaikou Forologikiou Dikaiou. Protogenes kai 
paragogo dikaio prin kai meta ti Lissavona." (Is-Sorsi tad-Dritt Ewropew fil-qasam tat-
Taxxa. Id-Dritt primarju u Sekondarju qabel u wara Lisbona), Nomiki Vivliothiki, 2012, 
pp. 38-54

31. Il-Qorti (Ewropea) tal-Awdituri (Artikoli 285-287 TFUE)
Ippubblikat fil-kullana: "Synthiki EE kai SLEE, Kat' arthro ermineia" (TUE u TFUE, 
Analiżi Artikolu Artikolu), Ed. V. Christianos, Nomiki Vivliothiki, 2012, pp. 1174-1195

32. Lejn Governanza Finanzjarja tal-Istat Ġdida
"Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou’ (Teorija u Prattika tad-Dritt Amministrattiv), 2012, 
pp. 797-817 – Volum ippubblikat f'unur il-Professur Nikolaos I. Barbas, 2013, 
Pubblikazzjonijiet Sakkoulas, pp. 251-283

33. Governanza ekonomika Ewropea: mill-awtodixxiplina fiskali għat-tisħiħ tas-
superviżjoni
Ġurnal tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Diċembru 2014, nru 11, pp. 9-13
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34. Il-Qafas tat-Terminu Medju għal Strateġija Ekonomika: Approċċ Inizjali
Ħarġa kommemorattiva tal-50 Anniversarju għall-Qrati Amministrattivi Ordinarji, 
Pubblikazzjonijiet Sakkoulas, 2015, pp. 793-810

35. Il-pass mhux mitmum lejn "Kostituzzjoni Ekonomika" Ewropea
Volum ippubblikat f'unur il-Professur Panayiotis Kanellopoulos, Pubblikazzjonijiet 
Sakkoulas, 2015, pp. 477-501

36. Il-Governanza ekonomika Ewropea u l-Politiki Nazzjonali: Mill-
"Awtodixxiplina" Ekonomika għat-Tisħiħ tas-Superviżjoni
Volum ippubblikat f'unur Vasileios Skouris, Pubblikazzjonijiet Sakkoulas, Ateni-Salonka, 
2016, pp. 265-282

37. Is-Semestru Ewropew
Ġestjoni u Finanzi Pubbliċi, 2016, pp. 124-130

38. Is-Semestru Ewropew bħala Strument ta' Koordinament u Superviżjoni tal-
Politiki Ekonomiċi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea
"Dikaiomata tou Anthropou" (Drittijiet tal-Bniedem), Nru  72/2017, pp. 383-403

39. Is-segwitu mogħti lir-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar: l-esperjenza tal-QEA
Ġurnal tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Novembru 2017, nru 11, pp. 32-37

40.  Prospettivi dwar il-Finanzjament Pubbliku tas-sistema ta' kamra leġiżlattiva 
waħda (monokameraliżmu) fil-Greċja
Ġestjoni u Finanzi Pubbliċi, it-2 Simpożju Ewropew dwar il-Finanzi Pubbliċi: Il-
Finanzjament Pubbliku tal-Parlamenti fl-Ewropa f'Diskussjoni Nru 5 - 2018, pp. 26-32 (jien 
l-awtur tat-tieni parti tal-artiklu intitolat "Il-Kontroll tal-Qorti tal-Awdituri")
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ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' NIKOLAOS MILIONIS GĦALL-MISTOQSIJIET

Qadi ta' dmirijiet: tagħlimiet misluta u impenji futuri

1. X'inhuma l-kisbiet ewlenin tiegħek bħala membru tal-QEA? X'kienu l-ikbar 
diffikultajiet?

Kont Membru ddedikat li ppubblika 7 Rapporti Speċjali u 4 Kapitli ta' Rapporti Annwali 
matul dawn l-aħħar 6 snin. Irċevejt feedback pożittiv dwar dawn l-awditi fis-seduti ta' smigħ 
tal-Parlament u tal-Kunsill, kif ukoll matul tgħarrif lill-midja u partijiet ikkonċernati oħra. 

Il-kollegi tiegħi fdawli responsabbiltajiet orizzontali importanti (koordinament, 
programmazzjoni, metodoloġija, eċċ.). Attwalment jiena d-Dekan tal-Awla I responsabbli 
għall-eżami tal-"użu sostenibbli tar-riżorsi naturali" u Membru tal-Kumitat Amministrattiv. 
Għal aktar minn sentejn, kont Membru li jirrappreżenta lill-Awla I fl-Awla tal-
"Koordinament, Evalwazzjoni, Assigurazzjoni u Żvilupp" (CEAD). Kont ukoll membru tal-
Kumitat għall-Awditjar Intern għal sentejn u attwalment jiena membru tal-Bord Editorjali tal-
Ġurnal tal-QEA.

Kelli żewġ tipi ta' sfidi x'negħleb fir-rigward tal-awditi ta' prestazzjoni. L-ewwel waħda kienet 
li nindirizza xi suġġetti tekniċi ħafna bħall-Inventarju tal-Gassijiet b'Effett ta' Serra, is-
Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art jew il-Kundizzjonalità u li nipproduċi rapport 
tal-awditjar b'rakkomandazzjonijiet rilevanti għall-esperti filwaqt li, fl-istess ħin, ikun 
aċċessibbli għal pubbliku aktar vast. It-tieni sfida kienet li jiżdied il-valur fl-oqsma li jattiraw 
ħafna interess pubbliku u li għalihom ħafna rapporti diġà huma disponibbli, bħall-Prodotti 
Organiċi jew Natura 2000. Nemmen li ksibna perspettiva ġdida, billi ffukajna fuq il-qasam ta' 
għarfien espert tagħna: il-ġestjoni soda tal-politiki tal-UE u l-finanzjament relatat. 

L-intopp prinċipali li ltqajt miegħu kien il-progress bil-mod wisq lejn l-"awditu uniku". Il-
ħidma tal-QEA tkun aktar effiċjenti kieku nkunu nistgħu nagħmlu użu aħjar mill-kontrolli 
magħmula minn awdituri oħrajn. Dan l-objettiv kien parti mill-istrateġija 2018-2020, b'mod 
partikolari għad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni. Kundizzjoni preliminari neċessarja hija li 
nkunu nistgħu nikkonfermaw li l-ħidma tal-awdituri l-oħrajn tkun affidabbli. Dan irriżulta 
aktar diffiċli milli kien mistenni fil-qasam tal-QFP Intestatura 2 – "Riżorsi Naturali", li għalih 
jiena Membru Rapporteur. Ir-Rapporti Annwali tagħna u r-Rapport Speċjali Nru 7/2017 
ripetutement indikaw dgħufijiet, kemm fil-livell tal-Kummissjoni kif ukoll fil-livell tal-korpi 
ta' ċertifikazzjoni fl-Istati Membri. Ħriġna rakkomandazzjonijiet biex tittejjeb is-sitwazzjoni. 

2. X'inhuma t-tagħlimiet ewlenin misluta fil-qasam ta' kompetenzi tiegħek / riżultati 
miksuba fid-dmirijiet u l-kompiti ta' awditjar tiegħek? 

Sa mill-2016, jiena l-Membru Rapporteur għall-Kapitolu 7 dwar ir-"Riżorsi Naturali" tar-
Rapport Annwali li jkopri spiża ta' EUR 58 biljun jew madwar 37 % tal-baġit tal-UE (ċifri tal-
2018). Fl-2015, kont Membru Rapporteur għall-ewwel sena li fiha l-QEA ħejjiet Kapitolu tar-
Rapport annwali separat dwar is-"Sigurtà u Ċittadinanza".

Kont il-Membru Rapporteur għar-rapporti ta' awditi ta' prestazzjoni li ġejjin:

- Rapport Speċjali Nru 24/2014: L-appoġġ mill-UE għall-prevenzjoni u r-restawr ta' 
ħsara għall-foresti kkawżata minn nirien u diżastri naturali huwa ġestit tajjeb?
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- Rapport Speċjali Nru 25/2015: L-appoġġ tal-UE għall-infrastruttura rurali: il-potenzjal 
li jinkiseb valur ferm ikbar għall-flus

- Rapport Speċjali Nru 25/2016: Is-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art: 
għodda utli għad-determinazzjoni tal-eliġibbiltà ta' art agrikola – iżda l-ġestjoni tagħha 
tista' tittejjeb aktar

- Rapport Speċjali Nru 26/2016: Iż-żieda fl-effettività tal-kundizzjonalità u l-ksib ta' 
simplifikazzjoni għadhom diffikultużi

- Rapport Speċjali Nru 1/2017: Jenħtieġ li jsiru aktar sforzi biex il-potenzjal sħiħ tan-
netwerk Natura 2000 jiġi implimentat

- Rapport Speċjali Nru 4/2019: Għalkemm sar titjib fis-sistema ta' kontroll għall-
prodotti organiċi, għad fadal ċerti sfidi

- Rapport Speċjali Nru 18/2019 dwar l-inventarji tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra (li għandu jiġi ppubblikat f'Novembru 2019)

Waħda mit-tagħlimiet prinċipali li nżomm hija l-importanza ta' djalogu miftuħ u l-
applikazzjoni ta' dak li l-metodoloġija tal-QEA tirreferi għalih bħala l-"approċċ mingħajr 
sorpriżi". Tali approċċ jgħin fil-bini ta' relazzjoni kostruttiva u diretta ma' dawk soġġetti 
għall-awditjar tagħna. Huwa importanti biex nifhmu d-diffikultajiet fl-implimentazzjoni tal-
politiki tal-UE u biex isiru rakkomandazzjonijiet aktar speċifiċi u utli. Komunikazzjoni 
effikaċi tirrikjedi fiduċja u bona fide miż-żewġ naħat biex jinkiseb eżitu aħjar għall-awditjar, 
iżda l-aktar importanti, għaċ-ċittadini tal-UE. 

Id-djalogu miftuħ mhuwiex biss prattika tajba fil-konfront ta' dawk soġġetti għall-awditjar 
iżda huwa wkoll essenzjali għar-relazzjoni li nibnu mal-Parlament u ma' partijiet ikkonċernati 
oħrajn. Awditu huwa aktar rilevanti meta jkun allinjat mal-prijoritajiet politiċi attwali jew 
imminenti u meta jkun ibbażat fuq konsultazzjoni wiesgħa ta' esperti politiċi u rappreżentanti 
tas-soċjetà ċivili. 

3. X'valur miżjud tista' toffri lill-QEA fit-tieni mandat tiegħek u / jew b'mod partikolari fil-
qasam li tkun responsabbli għalih? X'tixtieq tibdel fil-qasam ta' responsabbiltà tiegħek? 
X'jimmotivak?

Jien u l-kollegi tiegħi fl-Awla I ilna nikkontribwixxu biex insawru l-ġejjieni ta' ċerti politiki 
tal-UE ewlenin. Il-fehma tagħna dwar il-PAK il-ġdida tipponta lejn il-ħtieġa li l-proposta tiġi 
bbażata fuq viżjoni fit-tul tal-agrikoltura tal-UE, valutazzjoni aktar dettaljata tal-introjtu tal-
bdiewa, ambizzjonijiet ambjentali ċari u prestazzjoni effikaċi u qafas ta' responsabbiltà. Ir-
rapporti tagħna dwar kwistjonijiet relatati mal-klima għandhom jgħinu biex jiffukaw l-isforzi 
biex jintlaħqu l-objettivi fit-tul ambizzjużi tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra. Nemmen li se nżidu l-valur billi nkomplu fuq din it-triq, nagħtu segwitu lill-
kwistjonijiet li diġà qajjimna u neżaminaw l-effetti tal-politiki attwali u futuri. 

Bħala awditur, imħallef u akkademiku, nibni fuq l-esperjenzi mgħoddija tiegħi biex inġib 
perspettivi differenti fil-ħidma tal-awditu tagħna. Kont ukoll immotivat ħafna mill-oqsma 
koperti mill-Awla I u lest niffaċċja l-isfidi li hemm quddiemi. Jiena napprezza kieku nibqa' fl-
istess Awla fil-bidu ta' tieni mandat possibbli. Madankollu, inqis li hija wkoll prattika tajba li 
l-awdituri jbiddlu l-kompiti tagħhom wara xi snin, biex japplikaw l-esperjenza miksuba 
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f'oqsma ġodda u jħallu awdituri differenti jinvolvu ruħhom fis-suġġetti li jkunu ġew 
preċedentement koperti minn xi ħaddieħor. 

4. Kif tiżgura li tilħaq l-objettivi tal-awditjar ippjanati tiegħek f'kompitu ta' awditjar? Ġieli 
kont fis-sitwazzjoni li fiha ma wettaqtx il-kompitu ta' awditjar, u għal liema raġunijiet? 
Kif topera f'tali sitwazzjonijiet kontroversjali? 

L-awditi, bħal kull proġett, jistgħu jiltaqgħu ma' diffikultajiet fl-implimentazzjoni li jwasslu 
għal dewmien jew għal xi problemi biex jintlaħaq ir-riżultat ippjanat. Biex jiġu evitati tali 
sitwazzjonijiet, nissorvelja mill-qrib il-ħidma tal-awditjar mill-ippjanar, sal-eżekuzzjoni u r-
rapportar. Nipprova nantiċipa d-diffikultajiet u nkun reattiv u flessibbli meta jitfaċċaw. Bħala 
riżultat, qatt ma kelli nikkanċella kompitu ta' awditjar li kien għaddej. Kien hemm drabi meta 
kien hemm bżonn li l-pjan oriġinali jiġi adegwat għar-realtà u b'hekk kien hemm xi ftit 
dewmien. Dejjem ippreferejt inwassal rapport ta' kwalità għolja, ibbażat fuq provi suffiċjenti 
u b'rakkomandazzjonijiet rilevanti, anki meta dan kien ifisser dewmien ta' ftit ġimgħat.

5. Jekk tiġi kkonfermat mill-ġdid għal tieni mandat, u, ipotetikament, jekk tiġi elett Dekan 
ta' Awla tal-QEA, kif tagħti direzzjoni lix-xogħol biex tiddefinixxi l-prijoritajiet tiegħu? 
Tista' tagħtina żewġ eżempji jew tlieta ta' oqsma li jiġu eżaminati bir-reqqa fil-ġejjieni?

Bħala Dekan tal-Awla I, nemmen li l-prijoritajiet tagħna għas-snin li ġejjin għandhom ikunu li 
nivvalutaw il-mudell tal-implimentazzjoni tal-PAK ta' wara l-2020, l-isforzi biex l-agrikoltura 
ġġib aktar rispett lejn l-ambjent u l-klima, il-koerenza tal-politiki tal-UE mal-objettivi ta' 
tnaqqis ta' gassijiet b'effett ta' serra tal-2030 u l-2050, l-effikaċja tal-proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli u l-adattament tal-klima, u kif l-UE tindirizza sfidi ambjentali oħrajn (il-
bijodiversità, il-kwalità tal-ilma u tal-arja, il-plastik, eċċ.)

6. Kieku kellek tiġġestixxi l-għażla ta' kompitu ta' awditjar fil-perspettiva tat-tħejjija tal-
programm ta' ħidma annwali tal-QEA, fuq liema bażi tagħmel l-għażla tiegħek fost il-
lista ta' prijoritajiet riċevuti mill-Parlament u/jew mill-Kumitat CONT? 
X'tagħmel jekk prijorità politika ma tikkorrispondix għall-valutazzjoni tar-riskju tal-
QEA dwar l-attivitajiet tal-Unjoni? 

L-għażla tal-kompiti tal-awditjar għandha tikkunsidra għadd ta' fatturi: l-awditabbiltà (skont 
il-mandat tal-QEA, il-kondiviżjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-UE u l-Istati Membri), il-
materjalità (f'termini ta' baġit jew min-natura), it-tempestività (rabta mal-proposta li tiġi 
riveduta politika, pereżempju), ir-rilevanza tal-partijiet ikkonċernati u l-valur miżjud. Is-
suġġerimenti mill-Kumitati tal-Parlament huma utli ħafna f'dan il-kuntest peress li jindikaw 
prijoritajiet politiċi ċari. Ħadna kont ta' ħafna minn dawn is-suġġerimenti u applikajniehom 
fil-programm ta' ħidma annwali tagħna. Nagħtu wkoll feedback lill-Parlament dwar ir-
raġunijiet għaliex inkunu għażilna mument differenti biex nawditjaw suġġett jew 
nindirizzawh minn angolu differenti. 

Ġestjoni tal-portafoll, metodi ta' ħidma u riżultati

7. Il-produzzjoni ta' rapporti b'livell ta' kwalità għoli, robusti u f'waqthom hija kruċjali: 

– Kif tiżgura li d-data użata f'awditu hija affidabbli u li s-sejbiet mhumiex obsoleti?

Meta nirreferu għal data esterna, noqogħdu attenti li nużaw l-informazzjoni disponibbli l-aktar 
reċenti meta jsir l-awditu tagħna u, jekk ikun possibbli, naġġornawha meta nkunu qed 



PE642.936v01-00 14/19 RR\1192650MT.docx

MT

nabbozzaw ir-rapport. Ġeneralment niddependu mill-puntwalità tas-sorsi esterni. Nużaw 
dejjem sorsi kredibbli (minn uffiċċji tal-istatistika, data verifikata mill-Kummissjoni abbażi 
tal-informazzjoni mibgħuta mill-Istati Membri, studji xjentifiċi, eċċ) u nispjegaw kwalunkwe 
inċertezza dwar l-affidabbiltà tal-informazzjoni. 

Għad-data li tipproduċi l-QEA, bħal kwalunkwe evidenza li nippreżentaw fir-rapporti tagħna, 
għandna proċeduri ta' kontroll tal-kwalità stabbiliti sabiex niżguraw il-preċiżjoni u l-
affidabbiltà tal-informazzjoni.

Inti kieku kif ittejjeb il-kwalità u l-pertinenza tar-rakkomandazzjonijiet?

Fis-snin reċenti, tejjibna l-proċeduri tagħna biex naslu għar-rakkomandazzjonijiet tagħna u 
issa qed ninkludu dati mmirati għall-implimentazzjoni diskussi ma' min ikun qed jiġi awditjat. 
Ikollna sessjoni interna biex "nilħqu l-konklużjonijiet", flimkien mal-persunal li ma jkunx 
direttament involut fl-awditu, biex niddiskutu l-messaġġi prinċipali. Dan huwa pass 
importanti ħafna li jgħinna nistrutturaw ir-rapport tagħna. Normalment nerġgħu niltaqgħu 
biex niddiskutu r-rakkomandazzjonijiet ladarba l-ewwel abbozz tar-rapport ikun disponibbli. 
F'dan il-punt ikun importanti ħafna li jkollna diskussjoni miftuħa ma' min ikun qed jiġi 
awditjat minna, biex naraw jekk nistgħux intejbu r-rakkomandazzjonijiet tagħna (pereżempju, 
nikkunsidraw l-ispiża għall-implimentazzjoni, l-integrazzjoni f'inizjattivi li jkunu għaddejjin, 
iż-żmien meħtieġ għall-implimentazzjoni). Diskussjoni miftuħa normalment tikkontribwixxi 
għall-fehim reċiproku tagħna, iżda dan ma jfissirx li nkunu dejjem nistgħu nilħqu ftehim. Il-
QEA tibqa' responsabbli għall-iffurmar tal-opinjoni indipendenti tagħha u biex tippubblika 
kwalunkwe differenza ta' fehmiet ma' min ikun qed jiġi awditjat.

8. L-għan tar-riforma tal-QEA huwa li tiġi stabbilita relazzjoni ta' responsabbiltà aktar 
b'saħħitha bejn it-tim tal-awditu u l-membru rapporteur: 

– Minħabba l-esperjenza tiegħek, taħseb li r-rwol ta' membru hu li jkun aktar involut fil-
ħidma tal-awditjar?

Ir-rwol ta' Membru Rapporteur huwa essenzjali fil-fażi tal-ippjanar, meta l-objettivi tal-awditu 
jiġu definiti, matul l-istadju tal-eżekuzzjoni biex tiġi żgurata l-kwalità tas-sejbiet inizjali 
mibgħuta lil min ikun qed jiġi awditjat minna u fl-istadju tar-rapportar biex jiġi verifikat li l-
konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport ikunu ċari u sostanzjati sew. Huwa wkoll 
importanti li jitħalla livell ta' awtonomija u responsabbiltà lill-awdituri li jiżviluppaw għarfien 
espert speċifiku matul il-ħidma ta' awditjar. Il-motivazzjoni tat-tim sħiħ hija essenzjali biex 
jitfassal rapport ta' kwalità għolja.

– Kont tibdel il-mod li bih taħdem ma' tim tal-awditjar? Jekk iva, kif? 

Stabbilejt relazzjonijiet ferm miftuħa u professjonali mat-timijiet tal-awditjar differenti li kelli 
l-pjaċir naħdem magħhom. Naħseb li huwa importanti ħafna li jiġu involuti l-awdituri 
prinċipali (il-maniġer prinċipali u l-kap tal-kompitu, b'mod partikolari) matul il-proċess kollu, 
mid-diskussjonijiet inizjali sal-preżentazzjoni tar-rapport lill-Parlament, il-Kunsill, il-midja u 
l-partijiet ikkonċernati l-oħrajn. Dan jagħti lit-tim sens reali ta' responsabbiltà. Dan jgħinhom 
jifhmu u jwieġbu aħjar l-aspettattivi tal-qarrejja tagħna.

9. Xi jkunu s-suġġerimenti tiegħek għat-titjib u l-modernizzazzjoni ulterjuri tal-
funzjonament, il-programmazzjoni u l-ħidma (iċ-ċiklu ta' awditjar) tal-QEA? Wara l-
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ewwel mandat tiegħek, tista' tagħtina aspett pożittiv tal-ħidma tal-QEA, u wieħed 
negattiv?

Il-QEA tejbet ħafna l-proċeduri tagħha għall-programmazzjoni ta' ħidmietha. Żviluppajna u 
qegħdin regolarment naġġornaw "għarbiel tal-politiki" biex nimmonitorjaw l-iżviluppi fl-
oqsma tal-politika prinċipali kollha tal-UE. Abbażi ta' dan l-għarbiel tal-politiki u tas-
suġġerimenti li jaslu għand il-partijiet ikkonċernati, niżviluppaw firxa wiesgħa ta' ideat ta' 
awditjar li niddiskutu f'livelli varji, qabel ma l-Membri jaqblu fuq selezzjoni finali. Dan il-
proċess isir kull sena, madankollu nemmen li jkun aħjar kieku jiġi integrat fil-perspettiva 
pluriennali, biex jiġu antiċipati aħjar il-kwistjonijiet importanti li jkunu ġejjin għall-partijiet 
ikkonċernati tagħna. 

Aspett pożittiv tal-QEA ċertament huwa l-kompetenza, il-motivazzjoni u d-diversità tal-
persunal. Huwa pjaċir taħdem f'ambjent daqstant stimolanti li jagħtina opportunità nitgħallmu 
u nitjiebu kontinwament.

Dak li hu aktar diffiċli għal istituzzjoni daqshekk varjata, b'responsabbiltajiet fuq il-politiki u 
l-baġit tal-UE kollha, huwa li taġixxi b'mod magħqud. Bħala Membri Rapporteur 
nikkonċentraw fuq l-awditi taħt ir-responsabbiltà tagħna: l-Awli jikkunsidraw biss il-qasam 
tal-awditjar proprju u hija sfida għal kull wieħed minna li jżomm ruħu aġġornat dwar xi jkun 
qed jiġri f'oqsma oħrajn u jieħu approċċ globali. Għandna għadd ta' proċeduri li jgħinuna 
naħdmu bħala Istituzzjoni waħda. 

10. Skont it-Trattat, il-Qorti hi meħtieġa tassisti lill-Parlament fl-eżerċizzju tas-setgħat ta' 
kontroll tiegħu fuq l-implimentazzjoni tal-baġit sabiex jittejbu kemm is-sorveljanza 
pubblika tal-infiq ġenerali, kif ukoll il-valur tiegħu għall-flus:

– Bl-esperjenza tal-ewwel mandat tiegħek, kif tista' tittejjeb aktar il-kooperazzjoni bejn 
il-Qorti tal-Awdituri u l-Parlament Ewropew (Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit) dwar 
l-awditjar tal-baġit tal-UE?

Il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna qed taħdem sew. Noqogħdu attenti ħafna 
għall-ħtiġijiet tal-Kumitat CONT u ta' Kumitati oħrajn tal-Parlament meta nħejju l-programm 
ta' ħidma annwali tagħna (ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija 6), Qegħdin nipproduċu 
rapporti rilevanti li ġeneralment jintlaqgħu tajjeb u jqajmu dibattiti interessanti fis-smigħ tal-
Kumitat CONT. Bnejna wkoll relazzjonijiet tajbin mal-Kumitat tal-Parlament speċjalizzat 
meta nippreżentaw dejjem aktar mir-rapporti tagħna. Madankollu, attwalment ftit ikollna 
skambji fl-istadju tal-ippjanar tal-awditi tagħna, waqt li nkunu qed nirriflettu fuq ir-riskji 
prinċipali u l-mistoqsijiet tal-awditjar li għandna l-għan li nwieġbu. Naħseb li nistgħu 
nikkunsidraw li jkollna tali diskussjonijiet fuq livell informali, billi nistabbilixxu kuntatt bikri 
bejn l-istituzzjonijiet tagħna. 

– Bl-istess mod, kif jistgħu jissaħħu r-relazzjonijiet bejn il-QEA u l-istituzzjonijiet 
nazzjonali tal-awditjar?

Il-QEA żviluppat il-preżenza tagħha fil-livell tal-Istati Membri. Fl-ewwel sena tal-mandat 
tiegħi, stabbilejt kuntatt mal-Parlament Elleniku. Issa, kull sena qed nippreżenta r-riżultati tal-
ħidma tal-QEA f'laqgħa tal-kumitat parlamentari konġunt tal-Kumitat Permanenti dwar l-
Affarijiet Ekonomiċi u l-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Ewropej. Dan jikkontribwixxi 
għas-sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet Ewropej fil-livell nazzjonali. Nemmen li dan huwa 
wkoll mod indirett kif jiżdied l-interess f'suġġetti Ewropej fl-Istituzzjonijiet Superjuri tal-
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Awditjar nazzjonali (SAI). Wettaqna xi awditi kooperattivi, inkluż wieħed dwar il-kwalità tal-
arja fl-Awla I (Rapport Speċjali Nru 23/2018), u nkunu f'kuntatt regolari ma' SAI oħrajn 
permezz tal-gruppi ta' ħidma EUROSAI biex nagħtu bidu għal inizjattivi oħrajn. L-awditi 
kooperattivi jistgħu jkunu partikolarment rilevanti għall-oqsma ta' kompetenza kondiviża bejn 
l-UE u l-Istati Membri. Għandna niżviluppaw aktar il-kooperazzjoni tagħna ma' SAI 
nazzjonali u negħlbu d-diffikultajiet prattiċi li għaddejna minnhom.

Fil-każ speċifiku tal-Greċja, il-QEA kienet qiegħda tipprovdi wkoll għajnuna teknika lill-
Qorti Ellenika tal-Awditjar, b'mod partikolari biex tiżviluppa l-kapaċità tagħha li twettaq aktar 
awditi ta' prestazzjoni. 

11. Kif se tappoġġa lill-Parlament biex jirnexxilu jqassar il-proċedura ta' kwittanza? 
X'azzjonijiet tista' tieħu min-naħa tiegħek?

Il-QEA ħadet passi biex tqassar il-ħin meħtieġ biex tipprepara r-Rapport Annwali tagħha. Issa 
qiegħed jiġi ppubblikat fil-bidu ta' Ottubru, xahar qabel ma kien jiġi ppubblikat 
preċedentement. 

Biex nipproduċu d-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni tagħna, ikollna nivvalutaw sa liema punt 
nistgħu niksbu assigurazzjoni mis-sistemi ta' kontroll li għandna stabbiliti u niddeċiedu fuq il-
livell meħtieġ ta' kontrolli sostanzjali fuq il-pagamenti. Aktar ma nsibu li s-sistemi ta' kontroll 
huma affidabbli, inqas ikollna nawditjaw pagamenti wara l-għeluq tas-sena finanzjarja. Hekk 
kif il-kwalità tas-sistemi ta' kontroll titjieb, ikun hemm għalhekk potenzjal li jitnaqqas iż-
żmien meħtieġ biex nipproduċu d-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni tagħna.

Is-sistemi ta' kontroll jinvolvu katina sħiħa ta' atturi. Jekk nieħdu eżempji ta' nfiq tal-PAK, 
dan jinvolvi l-kontrolli tal-aġenziji ta' pagament, il-korpi ta' ċertifikazzjoni, il-Kummissjoni u, 
fl-aħħar mill-aħħar, il-QEA. Kif spjegat hawn fuq (ara l-mistoqsija 1, dwar l-awditu uniku), 
aħna (kif ukoll il-Kummissjoni) nibqgħu nsibu dgħufijiet fil-ħoloq differenti ta' din il-katina. 
F'termini sempliċi, dan ifisser li l-kontrolluri li jmiss fil-katina ma jistgħux jiddependu 
biżżejjed mill-kontrolli mwettqa minn oħrajn qabilhom. L-ineffiċjenzi fil-katina ta' kontroll 
itawlu l-ħin meħtieġ biex jitlesta ċ-ċiklu sħiħ u tista' taffettwa l-mument li fih dokumenti 
ewlenin tal-Kummissjoni jkunu jistgħu jsiru disponibbli (il-kontijiet konsolidati tal-UE, ir-
Rapporti ta' Attività Annwali tad-Diretturi Ġenerali, ir-Rapport Annwali tal-Ġestjoni u l-
Prestazzjoni tal-Kummissjoni). Nemmen li sistema ta' kontroll integrata aħjar u aktar 
affidabbli hija essenzjali għat-tnaqqis tal-ħin meħtieġ biex jiġi prodott ir-Rapport Annwali tal-
QEA.

Indipendenza u integrità 

12. X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' tiżgura li 
kull attività li wettaqt, qiegħed twettaq jew sejjer twettaq ma tkunx tista' tqajjem dubji 
dwar il-qadi ta' dmirijietek fil-QEA? 

Għal aktar minn 20 sena kont imħallef fil-Qorti Ellenika tal-Awditu u sirt il-Viċi President. 
Bħala mħallfin, aħna għandna kultura qawwija ta' indipendenza bbażata fuq it-tradizzjonijiet 
stabbiliti tagħna ta' Qorti maħluqa fl-1833 bħala pilastru istituzzjonali għall-Istat indipendenti 
ġdid. Bħala Membru tal-QEA, naderixxi bis-sħiħ mal-Kodiċi ta' Kondotta tal-Qorti għall-
Membri, mal-Valuri Etiċi tagħna u mal-istandards ta' awditjar tagħna. Matul il-karriera tiegħi, 
qatt ma qgħadt lura milli nqajjem kwistjonijiet li dehruli essenzjali għall-protezzjoni tal-
interessi taċ-ċittadini. 
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13. Kif tittratta irregolarità ewlenija jew saħansitra każ ta' frodi fil-fondi tal-UE u / jew 
korruzzjoni li jinvolvi persuni fl-Istat Membru ta' oriġini tiegħek? Kont f'din is-
sitwazzjoni fil-mandat attwali?

Kieku nittrażmetti kwalunkwe każ suspett ta' frodi fil-fondi tal-UE u/jew korruzzjoni lill-
Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF), kemm jekk ikun relatat mal-Greċja daqskemm 
jekk ikun relatat ma' Stat Membru ieħor. Bħala Istituzzjoni, u personalment bħala Membri, 
napplikaw politika ta' tolleranza żero.

Fil-prattika, tali każijiet l-ewwel jiġu identifikati mit-tim tal-awditjar, li mbagħad jikkuntattja 
lis-servizz legali tal-QEA. Il-President imbagħad jittrażmetti l-informazzjoni lill-OLAF. 
Inħeġġeġ lill-awdituri tagħna jirrapportaw il-każijiet suspetti kollha, madankollu m'iniex 
direttament involut fit-trażmissjoni tagħhom. L-awdituri tagħna jirċievu taħriġ dwar kif 
jidentifikaw u jirrapportaw sitwazzjonijiet ta' frodi potenzjali. 

Huwa importanti li jiġi nnutat li huma biss ftit l-iżbalji li nsibu li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala 
każijiet ta' frodi suspetti. Matul it-tliet snin tiegħi bħala Membru Rapporteur għall-Kapitlu 7 
tar-Rapport Annwali dwar ir-"Riżorsi Naturali", l-awdituri inkarigati bagħtu 10 każijiet lill-
OLAF. Xi wħud minnhom kienu relatati mal-Greċja. 

14. L-eżistenza ta' kunflitt ta' interessi tista' tpoġġi f'riskju r-reputazzjoni tal-QEA. Kif 
tiġġestixxi l-kunflitti ta' interessi? 

Il-QEA stabbiliet Kumitat tal-Etika biex jivvaluta kwalunkwe kwistjoni rilevanti ta' natura 
etika. Huwa kompost minn żewġ Membri tal-QEA u espert estern. 

Bħala Membri, għandna nevitaw is-sitwazzjonijiet kollha li jikkostitwixxu kunflitt ta' 
interessi, jew li jistgħu jiġu perċepiti bħala tali (ara l-Artikolu 2 tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-
Membri tal-QEA). Quddiemi qatt ma sibt sitwazzjoni bħal din fl-ewwel mandat tiegħi. Jekk 
niltaqa' ma' kunflitt ta' interessi possibbli fil-futur, ninforma lill-Kumitat tal-Etika u lill-
President tal-QEA biex nitlob li – bi trasparenza sħiħa – jittieħdu l-miżuri xierqa kollha, 
bħall-irtirar tiegħi mid-dmirijiet kollha relatati mal-kompitu kkonċernat. 

15. Inti involut f'xi proċedimenti ġudizzjarji li għaddejjin bħalissa? Jekk iva, ta' liema tip?

Ma jien involut fl-ebda proċediment ġudizzjarju.

16. X'impenji speċifiċi lest li tieħu f'termini ta' trasparenza mtejba, aktar kooperazzjoni u 
segwitu effikaċi għall-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-talbiet għal awditi? 

L-analiżi għat-talbiet tal-Parlament għal awditi hija parti mill-proċess tal-QEA biex tħejji l-
Programm ta' Ħidma Annwali tagħha (ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija 6). L-analiżi 
tagħna tiġi mbagħad ikkomunikata mill-President tal-QEA lill-President tal-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati.

Il-QEA tħejji wkoll tweġibiet punt b'punt għall-kwistjonijiet imqajma mill-Parlament matul 
ir-riżoluzzjonijiet ta' kwittanza. 

Minbarra dawn il-kanali ta' komunikazzjoni, naħseb li għandna napprofondixxu l-
kollaborazzjoni tagħna f'livell aktar dirett u informali, bejn il-Membri tal-Kumitat CONT u 
tal-QEA, bejn il-persunal tas-Segretarjat tal-Kumitat CONT u l-maniġers tal-awditjar tagħna.
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Mistoqsijiet oħra

17. Tirtira l-kandidatura tiegħek għal tiġdid tal-mandat jekk l-opinjoni tal-Parlament dwar 
il-ħatra tiegħek bħala Membru tal-QEA ma tkunx favorevoli?

F'dan il-każ nirtira l-kandidatura tiegħi. 

Inkun grat ħafna jekk inkunu nistgħu nibqgħu naħdmu flimkien b'mod kostruttiv għat-titjib 
tal-politiki tal-Unjoni u għall-implimentazzjoni tagħhom. Il-fiduċja tagħkom fil-
professjonalità, l-integrità u l-indipendenza tiegħi huma essenzjali għal tali kollaborazzjoni.

18. Il-ħatra bħala Membru tal-QEA tirrikjedi attenzjoni u dedikazzjoni sħiħa lill-istituzzjoni 
nnifisha u li tiġi żgurata fiduċja fl-Unjoni fost iċ-ċittadini tagħha:

– X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar l-aħjar mod kif tassumi dawn id-dmirijiet 
professjonali?

Jiena interament iddedikat lejn dmirijieti bħala Membru u Dekan tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. Fil-kuntest professjonali tiegħi ta' kuljum, nagħti importanza kbira lit-trawwim ta' 
spirtu ta' tim, fost il-Membri, billi napplika l-prinċipju tal-kolleġjalità fil-livelli tal-Qorti u tal-
Awla, u fit-timijiet tal-awditjar tagħna, nippromwovi atmosfera tax-xogħol miftuħa u 
inklużiva. Meta nirrappreżenta l-Istituzzjoni esternament, nagħmel l-almu tiegħi biex 
nippromwovi l-kwalità tar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tagħna, u niżgura li nkunu 
nistgħu nimmassimizzaw l-impatt tagħna.

– X'inhuma l-arranġamenti personali attwali tiegħek rigward l-għadd ta' ġranet ta' 
preżenza fil-Lussemburgu? Tippjana li tbiddel dawn l-arranġamenti?

Ngħix b'mod permanenti fil-belt tal-Lussemburgu u nkun kostantement disponibbli biex 
nittratta l-prijoritajiet tax-xogħol tagħna. Nippjana li nżomm dawn l-arranġamenti jekk 
ninħatar mill-ġdid.
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