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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħatra proposta ta' Alex Brenninkmeijer bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
(C9-0126/2019 – 2019/0813(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 (C9-0126/2019),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0028/2019),

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 innominat mill-Kunsill bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1. Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' 
Alex Brenninkmeijer 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 VITÆ TA' ALEX BRENNINKMEIJER

Edukazzjoni

Mill-1971 sal-1976, is-Sur Brenninkmeijer studja l-liġi Netherlandiża fl-Università ta' 
Groningen, fejn speċjalizza fil-liġi privata u l-liġi pubblika, u kiseb diploma postgraduate ta' 
tagħlim fl-ekonomija. Fl-1987, ingħata dottorat mill-Università ta' Tilburg għat-teżi tiegħu 
dwar l-aċċess għall-qrati u l-importanza tal-indipendenza ġudizzjarja fl-istati bbażata fuq l-
istat tad-dritt. 

Unuri

Kmandant fl-Ordni ta' Orange-Nassau

Esperjenza professjonali

Mill-1976 sal-1980, għallem fl-Università ta' Radboud f'Nijmegen u sussegwentement, sal-
1984, fl-Università ta' Tilburg. Mill-1992 sal-1996, kien professur tal-liġi proċedurali ċivili fl-
Università ta' Amsterdam. Mill-1996 sal-2005, kien professur tal-liġi kostituzzjonali u 
amministrattiva fl-Università ta' Leiden u, mill-2002 'il quddiem, kien ukoll Professur Albeda 
tar-Relazzjonijiet Industrijali fis-Settur Pubbliku u r-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim 
(medjazzjoni). Mill-1998 sal-2001, kien Dekan tal-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Leiden. 
Mill-2014 'l hawn, serva bħala Professur Onorarju tal-Liġi għall-Istitut tal-Liġi 
Kostituzzjonali u Amministrattiva u t-Teorija Legali fl-Università ta' Utrecht. 

Mill-1984 sal-1988, kien Viċi President tal-Qorti Amministrattiva ta' Arnhem (qorti tal-
prim'istanza fil-kawżi tas-servizz pubbliku u tas-sigurtà soċjali). Mill-1988 sal-1995, kien 
konsulent fil-Qorti Amministrattiva Għolja (qorti ta' appell fil-kawżi tas-servizz pubbliku u 
tas-sigurtà soċjali); sussegwentement, sal-2002, huwa kien Viċi President ta' din il-qorti u 
mbagħad kien konsulent ta' sostituzzjoni sal-2005. Mill-1999 sal-2005, huwa kien konsulent 
ta' sostituzzjoni fid-diviżjoni tad-dħul intern tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' 's-Hertogenbosch.

Fl-2005, ġie elett bħala Ombudsman Nazzjonali tan-Netherlands; fl-2011, reġa' ġie elett mit-
Tieni Kamra tal-Parlament Netherlandiż għat-tieni mandat ta' sitt snin. Fil-kapaċità tiegħu 
bħala Ombudsman, huwa wettaq riċerka sistemika f'ħafna oqsma dwar il-funzjonament tas-
settur pubbliku fin-Netherlands u, permezz tar-rapporti tiegħu, ta kontribut kbir għall-
promozzjoni ta' amministrazzjoni pubblika soda.

Fl-2012, ġie elett b'mod unanimu bħala l-President tal-Bord tad-Diretturi tal-Istitut tal-
Ombudsman Internazzjonali (IOI). Huwa wkoll membru tal-Bord Dinji tal-IOI. 

Għandu għarfien komprensiv tal-liġi istituzzjonali u amministrattiva Ewropea u tad-drittijiet 
minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Huwa kelliem nattiv tan-
Netherlandiż, u jista' jikkomunika sew ukoll bil-Ġermaniż, bl-Ingliż u bil-Franċiż. 

Fl-2014, is-Sur Brenninkmeijer ingħaqad mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bħala Membru fl-
Awla IV - Regolamentazzjoni tas-Swieq u l-Ekonomija Kompetittiva. Fl-
10 ta' Settembru 2019, ġie elett Dekan tal-Awla IV. Bħala rapporteur għas-suq intern u l-
governanza finanzjarja, huwa ħa r-responsabbiltà għall-prodotti li ġejjin:
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Rikorrenti 

i. Rapporti annwali 2014-2017: kapitolu dwar il-Kompetittività għat-Tkabbir u l-
Impjiegi, b'fokus espliċitu fuq ir-raġunijiet għaliex l-iżbalji jseħħu fil-prattika ta' 
kuljum meta jitwettqu l-programmi (ta' riċerka) tal-UE. 

Speċjali

i. Opinjoni: Il-fehma tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar ir-Rapport tal-
Kummissjoni dwar Miżuri Kontra l-Korruzzjoni

ii. Rapport Speċjali Nru 4/2016: Jeħtieġ li l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija jimmodifika l-mekkaniżmi operazzjonali tiegħu u l-elementi tat-tfassil 
tiegħu biex jikseb l-impatt mistenni

iii. Rapport Speċjali Nru 17/2016: L-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jagħmlu aktar biex 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-akkwist pubbliku tagħhom

iv. Dokument informattiv u analitiku: Kontribut għas-simplifikazzjoni tal-programm 
ta' riċerka tal-UE wara Orizzont 2020

v. Opinjoni Nru 2/2018: Il-kunsiderazzjonijiet tal-awditjar u tal-obbligu ta' rendikont 
fir-rigward tal-proposta tas-6 ta' Diċembru 2017 għall-ħolqien ta' Fond 
Monetarju Ewropew fi ħdan il-qafas legali tal-Unjoni

vi. Rapport Speċjali Nru 28/2018: Il-maġġoranza tal-miżuri ta' simplifikazzjoni 
integrati f'Orizzont 2020 iffaċilitaw il-ħajja tal-benefiċjarji, iżda għad hemm lok 
għal titjib

vii. Dokument ta' informazzjoni 2018: L-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni tal-UE

viii. Previżjoni ta' Awditu: Appoġġ tal-UE għall-innovazzjoni tal-SME: l-Istrument 
għall-SMEs 

ix. L-involviment fit-tħejjija tal-Memorandum ta' Qbil bejn il-BĊE u l-QEA – 
iffirmat fid-09/10/2019

x. Analiżi: Il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar: L-istralċ qed jiżvolġi skont il-
pjan, iżda l-finanzjament għar-riċerka m'għadux sostenibbli 

Dalwaqt

i. Rapport speċjali: L-istrument għall-Impriżi Żgħar u Medji (SMEs)

ii. Rapport speċjali: L-infurzar mill-Kummissjoni Ewropea tal-kontroll tal-fużjonijiet 
u l-proċedimenti tal-antitrust (il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE)

iii. Rapport speċjali: Il-prestazzjoni tal-Aġenziji

iv. Rapport speċjali: Is-Semestru Ewropew
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Disseminazzjoni tal-ħidma u l-kontributi tal-QEA għad-dibattitu (pubbliku) dwar l-awditjar, l-
integrità u t-tmexxija morali

i. Preżentazzjoni dwar l-importanza tal-ħidma tal-QEA għall-parlamenti nazzjonali 
waqt il-Konferenza tal-COSAC tal-2016

ii. Preżentazzjoni dwar il-kunċett ta' "valur miżjud tal-UE" fl-ewwel konferenza dwar 
il-baġit tal-UE ffokat fuq ir-riżultati 

iii. Preżentazzjoni lill-Europäische Finanztage Speyer: Reform der EU-Finanzen, is-
16 ta' Mejju 2017

iv. Diversi żjarat fil-Parlament Netherlandiż (kumitati dwar il-finanzi u l-UE), is-SAI 
Netherlandiża (Algemene Rekenkamer) u l-Ministeru tal-Finanzi biex jippreżenta 
r-rapporti annwali u r-rapporti speċjali tagħna

v. Membru tal-grupp ta' ħidma dwar il-"Legalità fl-awditjar", Vrije Universiteit 
Amsterdam

vi. Kontribuzzjoni għall-Istrateġija tal-Istitut Irjali tan-Netherlands tal-Kontabilisti 
Liċenzjati (NBA)

vii. Preżentazzjoni għal-laqgħa annwali tal-NBA "Accountantsdag 2016" dwar l-
awdituri u l-integrità

viii. Kontribuzzjoni għall-Kumitat Netherlandiż dwar il-Futur tal-Awditjar u l-
Kontabilità

Pubblikazzjonijiet akkademiċi

i. Brenninkmeijer, A. (2015). "The need for principles of good audit". Journal of the 
European Court of Auditors, (8), 11-15.

ii. Lenaerts, K., & Brenninkmeijer, A. (2016). "General Principles of EU Law and 
Audit Practice of EU Funds". European Review of Public Law, 28(3), 815-837.

iii. Brenninkmeijer, A. (2016). "Feedback for a better performing public sector". 
Zarządzanie Publiczne, (1 (35)), 68-75.

iv. Brenninkmeijer, A. (2017). "Interfaces: How to connect effectively with citizens". 
Public Administration Review, 77(1), 10-11.

v. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Hock, B., & Moonen, G. (2017). "The Application 
of Audit Standards in ECA's Work", SSRN.

vi. Brenninkmeijer, A. (2017). "Audit and administrative law". Fi: Research 
Handbook on EU Administrative Law. Edward Elgar Publishing.

vii. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2017). "The European Court of Auditors: 
the guardian of EU finances". Fi: Law Enforcement by EU Authorities. Edward 
Elgar Publishing. 
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viii. Meuleman, L., & Brenninkmeijer, A. F. M. (2017). "How to deal with legal 
uncertainty: Managing and Audit Authorities in Cohesion Policy". European 
Structural and Investment Funds Journal, 5(2), 161-173.

ix. Brenninkmeijer, A., Moonen, G., Debets, R., & Hock, B. (2018). "Auditing 
standards and the accountability of the European Court of Auditors (ECA)". 
Utrecht L. Rev., 14, 1.

x. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2018). 9. "The rule of law in the European 
Union: standards of the ombudsman, judge, and auditor". Research Handbook on 
the Ombudsman, 151, Edward Elgar 2018.

xi. Brenninkmeijer A., Moreel Leiderschap (2019), Prometheus. 

xii. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Lalikova L., "Het resultaat van de financiële hulp 
aan EU-lidstaten: vitalisering van de Europese financiële systemen (deel 1)" u "De 
steun aan Griekenland en Ierland (deel 2)", (2019), SEW; Tijdschrift voor 
Europees en economisch recht.

xiii. Brenninkmeijer, A., Bij, J. V. D., Bree, M. D., Budding, G., van Dijk, G., Hofstra, 
P., ... Zanden. (2019). ‘De Januskop van de rechtmatigheid van het bestuur', 
Nederlands Juristenblad, 94(33), 2426.
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ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' ALEX BRENNINKMEIJER GĦALL-KWESTJONARJU

Qadi ta' dmirijiet: lezzjonijiet misluta u impenji futuri

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

Bħala Membru tal-Qorti, kont il-President tal-istrateġija 2018-2020 tal-QEA, kif ukoll 
difensur qawwi tal-"lingwaġġ sempliċi" fil-ħidma kollha tagħna. 

Sabiex titressaq 'il quddiem il-proċedura ta' kwittanza annwali, fl-2017 ikkoorganizzajt is-
Seminar tal-Membri dwar l-istrateġija 2018-2020 tal-QEA, li konsegwentement wassal 
għall-presidenza tiegħi tal-grupp ta' ħidma inkarigat mit-tfassil tal-istrateġija: "Trawwim 
ta' fiduċja permezz ta' awditu indipendenti". Il-punti ewlenin huma (1) awditi bbażati fuq 
il-ħidma ta' oħrajn (bħall-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali), (2) aktar għarfien 
relatat mal-prestazzjoni, u (3) komunikazzjoni ċara. L-implimentazzjoni tal-istrateġija hija 
evalwata bejn il-pari minn erba' istituzzjonijiet supremi tal-awditjar oħra u se tiġi 
ppubblikata lejn tmiem is-sena. 

L-isforzi tal-QEA lejn komunikazzjoni aktar ċara wasslu għal "awditu fil-qosor" aktar 
irfinat li jiġbor fil-qosor ir-rapporti annwali tagħna. Konferenza dwar il-lingwaġġ sempliċi 
li saret fi stadju bikri ħafna tal-mandat tiegħi wasslet għal avveniment annwali dwar il-
"lingwaġġ ċar" bi premji għall-aħjar rapporti tal-QEA (lingwa u struttura, infografika, 
rakkomandazzjonijiet, eċċ.). Fost sforzi oħra biex jitjiebu l-komunikazzjoni u l-kuntatt 
maċ-ċittadini, kont president tal-bord editorjali tal-Ġurnal ta' kull xahar tal-QEA. 
Ikkooperajt ukoll b'mod intensiv mas-servizzi ta' komunikazzjoni tal-QEA fit-tħejjija ta' 
approċċ ta' komunikazzjoni ġdid, li ġab miegħu titjib konsiderevoli fil-kisba ta' kuntatt 
mill-Qorti u t-tixrid ta' informazzjoni lill-partijiet interessati nazzjonali bħall-parlamenti 
nazzjonali.1

L-aktar intopp prominenti kien il-progress mhux sodisfaċenti fir-rigward tat-
trasformazzjoni tad-DAS f'dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni aktar informattiva u 
kosteffiċjenti. 

Id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tal-QEA, jew id-DAS, tiswa aktar minn EUR 60 miljun 
fis-sena. Madankollu, l-informazzjoni li toffri lill-Parlament u lil partijiet interessati oħra 
hija limitata ħafna. Nippreferi preparazzjoni aktar ibbażata fuq ir-riskju tad-DAS — 
appoġġjata minn analiżi tal-big data u minn koordinazzjoni akbar tal-kontrolli tal-awditjar 
tagħna mal-Kummissjoni, iżda mingħajr ma jiġu kompromessi l-indipendenza tal-QEA 
jew l-istandards tal-kwalità tal-awditjar. B'dan il-mod, nistgħu nimminimizzaw ukoll il-
piż tal-awditjar għall-benefiċjarji u l-Istati Membri u r-riskji relatati ma' żbalji u rkupri.

2. X'inhuma l-lezzjonijiet ewlenin misluta fil-qasam ta' kompetenzi tiegħek / riżultati 
miksuba fid-dmirijiet u l-kompiti ta' awditjar tiegħek?

Il-lezzjoni ewlenija li tgħallimt tul dawn l-aħħar sitt snin hija r-rilevanza tal-kumplessità 
fl-isforz għal obbligu ta' rendikont u għal awditjar affidabbli. Kif nistgħu ntaffu l-effetti 
sekondarji ta' kooperazzjoni kumplessa tal-UE u programmi ta' nfiq Ewropej kumplessi? 

1 https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency 

https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency
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Il-konformità: Dejjem nistaqsi għaliex. Għaliex il-Kummissjoni, l-Istati Membri jew il-
benefiċjarji żbaljaw? Biex tingħata tweġiba għal din il-mistoqsija, introduċejt anness ta' 
spjegazzjoni għall-kapitolu dwar il-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi fir-rapport 
annwali tal-2016 dwar ir-raġuni għall-"akbar żbalji"2, u għamilt sforzi addizzjonali biex 
ninforma lill-Parlament fi snin oħra dwar in-natura ta' dawn l-iżbalji. Ninsab konvint ukoll 
li għandna nkomplu niċċaraw iżjed ir-rwol tal-QEA fl-awditjar mhux biss tar-regoli tal-
UE, iżda wkoll fil-ġestjoni kondiviża u fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Regolarment, is-
sentenzi tal-QEA dwar "żbalji" huma bbażati fuq interpretazzjoni diverġenti tar-regoli 
nazzjonali, li tmur lil hinn mill-qasam ta' kompetenza tagħna.

Il-prestazzjoni: Din hija l-aktar parti importanti tal-istrateġija tagħna. Irridu nimmiraw li 
jkollna livell għoli biex insiru l-istituzzjoni ta' referenza Ewropea rigward il-prestazzjoni 
tal-azzjoni tal-UE. Il-kooperazzjoni tal-UE hija kumplessa, pereżempju, fil-qasam tal-
kompetittività u l-governanza finanzjarja u ekonomika. Jeħtieġ li nidentifikaw it-tifsira 
nnifisha ta' prestazzjoni bħala "valur għall-flus għaċ-ċittadini tal-UE". Minbarra l-kontroll 
tal-proċessi formali, tgħallimt, pereżempju, dwar l-importanza tad-diskrezzjoni tal-
Kummissjoni meta wieħed iqabbel il-kompetizzjoni globali ma' dik tal-UE, u s-sovranità 
nazzjonali mal-governanza (finanzjarja) Ewropea. Analiżi panoramika dwar il-governanza 
finanzjarja tal-UE li qed titħejja bħalissa fl-awla tiegħi tista' tgħin lill-Parlament u lill-
QEA biex jidentifikaw lakuni u duplikazzjonijiet fl-applikazzjoni tad-diversi politiki tal-
UE.

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

Fl-10 ta' Settembru 2019, ġejt elett Dekan tal-Awla IV. Għal din ir-raġuni m'iniex bi 
ħsiebni nbiddel ir-responsabbiltajiet tiegħi fuq terminu qasir.

L-aktar tħassib prominenti tiegħi se jkompli jkun il-ħtieġa għal simplifikazzjoni u 
innovazzjoni fl-awditjar. It-tieni, biex intejbu l-kwalità tal-awditi tagħna għandna bżonn 
feedback akbar mid-dinja esterna dwar il-prodotti tagħna. Se tkun l-intenzjoni tiegħi li 
nkompli nsaħħaħ iċ-ċirkwit ta' feedback billi s-sentenzi fil-ħidma tal-awditjar tal-QEA 
jiġu soġġetti għal skrutinju estern imsaħħaħ. 

Il-motivazzjoni tiegħi hija li nservi bħala Membru affidabbli tal-QEA u li nkun konness 
maċ-ċittadini Ewropej biex niċċara r-rwol tal-UE fis-soċjetà u biex nagħti kontribut għall-
obbligu ta' rendikont tal-UE.

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

Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta' kompitu ta' awditjar, huwa importanti li d-direttorati, il-
kapijiet ta' timijiet ta' kompiti u awditjar jimpenjaw ruħhom b'mod kostanti fi djalogu ma' 
min isirlu l-awditu, speċjalment il-Kummissjoni Ewropea. 

Barra minn hekk, fir-rwol tiegħi bħala Membru, qed nipprova nistabbilixxi djalogu bejn 
it-timijiet tal-awditjar u d-dinja esterna, li tinkludi akkademiċi, professjonisti, benefiċjarji 

2 QEA, Ir-Rapport Annwali dwar is-sena finanzjarja 2016, l-Anness 5.2
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u awtoritajiet nazzjonali kif ukoll il-Kummissjoni. Naħdem fuq il-prinċipju "l-awditjar 
huwa s-smigħ". Għal din ir-raġuni, ma sibtx ruħi f'sitwazzjoni fejn ma stajtx inkompli 
kompitu ta' awditjar. It-twettiq ta' awditu jirrikjedi flessibbiltà biex il-pjan tiegħek jaddatta 
matul il-proċess. Hemm ċiklu ta' feedback kontinwu, li jiggwidak matul il-valutazzjoni 
kollha. Fil-laqgħat tiegħi mal-awdituri, niffoka fuq in-narrattiva, li ma għandhiex toffri 
stampa iżda immaġni li tiċċaqlaq.

L-awditu tagħna dwar it-twettiq ta' negozju b'mod liberu ma rriżultax, kif kien ippjanat, 
f'rapport speċjali, iżda f'żewġ prodotti oħra: noti informattivi dwar l-ekonomija ċirkolari u 
l-ittikkettar ambjentali.

5. Jekk tiġi kkonfermat mill-ġdid għat-tieni mandat, u ipotetikament, jekk tiġi elett Dekan ta' 
Awla tal-QEA, kif se tidderieġi x-xogħol biex tiddefinixxi l-prijoritajiet tiegħu? Tista' 
ttina żewġ jew tliet eżempji ta' oqsma ta' fokus fil-ġejjieni?

Fl-10 ta' Settembru 2019 ġejt elett Dekan tal-Awla IV (responsabbli għal istituzzjonijiet u 
aġenziji, riċerka u innovazzjoni, u governanza ekonomika finanzjarja). L-aġenda attwali 
tiegħi bħala Dekan hija li nservi lill-Membri u lit-timijiet tal-awditajr sabiex dawn 
jirnexxu fil-ħidma tagħhom.

Id-Dekan huwa l-ewwel fost il-pari. Id-Dekan għandu jiffaċilita l-ippjanar u l-progress tal-
awditi. Id-Dekan jirrappreżenta l-Awla b'mod effettiv, fil-Qorti u fuq il-Kumitat 
Amministrattiv, permezz ta' kooperazzjoni tajba mad-Direttorat, b'mod partikolari fil-
qasam tar-riżorsi. Bħala Dekan, jien inqis ir-rwol tiegħi biex nrawwem id-diskussjoni fil-
Qorti u l-Awla dwar suġġetti li huma kruċjali u rilevanti. Ix-xewqa tiegħi hija li dawn il-
proċessi jiġu ffaċilitati b'mod diliġenti. L-esperjenza tiegħi bħala Membru tal-Awla IV 
hija li l-Membri għandhom jingħataw biżżejjed diskrezzjoni fir-rwoli tagħhom bħala 
rapporteurs biex jiżguraw il-kwalità u l-professjonaliżmu tal-awditjar. Fil-fehma tiegħi, il-
kompiti tal-awditjar għandhom jitqassmu b'mod trasparenti u ġust, u primarjament skont l-
interessi u l-kompetenzi ta' kull Membru. Il-QEA bħalissa qed tiffinalizza l-programm ta' 
ħidma annwali 2020, li jkopri bosta suġġetti. 

Oqsma ta' enfasi fil-futur jistgħu jinkludu l-kosteffiċjenza tar-rakkomandazzjonijiet 
tagħna, ir-riskji reġjonali assoċjati mal-implimentazzjoni ta' programmi tal-UE, u l-
limitazzjoni tal-kompetenza tagħna biex ninterpretaw ir-regoli nazzjonali applikati 
f'ġestjoni kondiviża. 

6. Kieku kellek timmaniġġja l-għażla ta' kompiti 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 mal-valutazzjoni tar-riskju tal-QEA dwar l-attivitajiet 
tal-Unjoni? 

Il-QEA għandha fis-seħħ proċedura estensiva, taħt il-President (DOP), biex fil-programm 
ta' ħidma annwali tagħna takkomoda l-prijoritajiet li nirċievu mill-Parlament u mill-
Kumitat CONT. 

Għalija, il-Government Accountability Office (GAO) (l-Uffiċċju tal-Obbligu ta' 
Rendikont) tal-Istati Uniti, li jservi lill-Kungress, huwa eżempju ta' prattika tajba f'dan il-
qasam. Fil-QEA, nibbilanċjaw il-portafoll tagħna bejn l-ideat tal-awditjar esterni u l-ideat 
mill-awdituri tagħna stess. Il-GAO jeżisti biex jappoġġja lill-Kungress fit-twettiq tar-
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responsabbiltajiet kostituzzjonali tiegħu u biex jgħin fit-titjib tal-prestazzjoni u jiżgura l-
obbligu ta' rendikont tal-gvern federali għall-benefiċċju tal-poplu Amerikan. 90 % tal-
awditi ta' prestazzjoni kollha huma bbażati fuq talbiet mill-Kungress.

Jekk prijorità politika ma tikkorrispondix għall-valutazzjoni tar-riskju tal-QEA dwar l-
attivitajiet tal-UE, għandna niddiskutu l-kwistjoni mal-Parlament sabiex nifhmu "għaliex" 
u nsibu mod kif nistgħu nipprovdu lill-Parlament bis-sejbiet tal-awditjar rilevanti dwar il-
kwistjoni prijoritizzata. Id-djalogu interistituzzjonali regolari huwa essenzjali.

Ġestjoni tal-portafoll, metodi ta' ħidma u riżultati

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

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

Jien inkompli nwettaq dmirijieti skont l-istandards internazzjonali tal-awditjar u l-kodiċi 
tal-etika tal-QEA, li napplika b'mod konxju għall-kuntest speċifiku tal-UE. Madankollu, l-
aktar gwida importanti għall-approċċ ta' awditjar tiegħi hija s-sens komun.

It-tempestività hija essenzjali wkoll. Inwettaq verifiki waqt li nżomm f'moħħi l-proċedura 
leġiżlattiva fi Brussell u l-ħtiġijiet imposti mill-proċess demokratiku. Għalhekk nipprova 
nippubblika rapport tal-awditjar meta dan ikun l-aktar rilevanti għal-leġiżlaturi tagħna. 
Pereżempju, "Simplifikazzjoni ta' Orizzont 2020" u r-rapport li jmiss dwar l-"Istrument 
għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (SMEs)". Jekk ikun meħtieġ, u skont l-aħjar kapaċità 
tagħna, l-uffiċċju privat tiegħi u jien inwasslu kontribut f'waqtu barra mill-programm ta' 
awditjar tal-QEA, kif konna għamilna fl-2018.3 Il-prinċipji u d-dettalji tal-approċċ tal-
awditjar tal-QEA huma deskritti f'sett ta' manwali, standards u linji gwida, li jgħinu lill-
awdituri tagħna jipprovdu xogħol professjonali ta' kwalità għolja u joperaw b'mod 
effiċjenti u effettiv. Dawn il-manwali, standards u linji gwida għandhom ikunu aġġornati 
u għandhom jikkonformaw mal-aħħar metodoloġija tal-awditjar.

 Kif ittejjeb il-kwalità u l-pertinenza tar-rakkomandazzjonijiet?

L-ewwel mistoqsija li titfaċċa hija jekk il-QEA hijiex ta' suċċess biżżejjed li tittrasforma 
d-data f'informazzjoni u għarfien li huma rilevanti għall-pubbliku u għal dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet: tlugħ tas-"sellum tal-għarfien". 

Jeħtiġilna nespandu lil hinn minn proċessi u rakkomandazzjonijiet formali ta' mikrolivell, 
li ħafna drabi jiffukaw fuq titjib standard fl-ippjanar jew il-monitoraġġ, għal narrattivi ta' 
makrolivell aktar rilevanti għall-politika. Fortunatament, din l-espansjoni diġà bdiet 
isseħħ, hekk kif nestendu l-prodotti tagħna biex ninkludu l-valutazzjonijiet ta' oqsma ta' 
politika, analiżi panoramika u analiżi oħra, dokumenti informattivi u ta' sfond. Dan 
jarrikkixxi s-sett ta' għodod tagħna għas-servizz tal-partijiet interessati tagħna fi Brussell.

It-tieni, irridu nibdew niddiskutu kif niksbu livell ogħla ta' awditjar tal-prestazzjoni. 

Għal dan, nipproponi dan li ġej:

3 Kontribut għas-simplifikazzjoni tal-programm ta' riċerka tal-UE wara Orizzont 2020, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_MT.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_MT.pdf
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i. Sempliċement nistaqsi "x'inhi l-prestazzjoni?". Dan ifisser li nimxu pass pass lejn 
l-iżvilupp ta' narrattiva komuni li tgħaqqad aħjar il-prestazzjoni fil-livell tal-
proġett (mikro, eż. data dwar l-inputs u l-outputs), il-livell tal-QFP (meso, eż. 
informazzjoni dwar l-ekoloġizzazzjoni, l-innovazzjoni jew il-faqar) u l-
kooperazzjoni tal-UE (makro, eż. is-sostenibbiltà, il-kompetizzjoni globali, il-
migrazzjoni, is-sikurezza).

ii. Il-ħolqien ta' kundizzjonijiet ekwi bejn it-tliet "E" (l-ekonomija, l-effiċjenza u l-
effikaċja), il-valuri u l-fatturi kuntestwali. Mill-inqas, mistoqsija ta' awditjar 
ewlenija waħda għandha tindirizza l-kumplessità u l-fatturi kuntestwali.

Fl-aħħar nett, il-QEA għandha tagħti aktar attenzjoni lill-kosteffiċjenza tar-
rakkomandazzjonijiet.

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

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

Fl-esperjenza tiegħi, wara li rajt ħafna kompiti tal-awditjar, Membru jista' jkollu rwol attiv 
mill-bidu sat-tmiem tal-proċess tal-awditjar, iżda xorta jħalli x-xogħol tal-awditjar konkret 
għal dawk li huma l-aktar mgħammra għalih, jiġifieri t-timijiet tal-awditjar. 

Il-Membru għandu jipparteċipa fit-tim bi rwol speċifiku. Pereżempju huwa f'idejn il-
Membru biex iwitti t-triq għall-awditi, peress li fl-aħħar mill-aħħar huwa/hija 
responsabbli. Dan jista' jinvolvi l-istabbiliment ta' kuntatti bikrija mal-partijiet interessati 
rilevanti u mad-dinja esterna, li jgħin lit-tim tal-awditjar jikseb aċċess għal evidenza 
essenzjali għall-awditjar, jew jingħaqad mat-tim fuq missjonijiet lejn dawk li jiġu 
awditjati. Filwaqt li ħadt sehem f'negozjati mal-BĊE dwar il-memorandum ta' fehim tal-
MSU, skoprejt kemm huwa importanti li tiġi definita l-ġestjoni tal-aċċess għal data 
sensittiva u li jinħoloq spazju għal kooperazzjoni fi proċessi tal-awditjar.

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

Se nistinka biex norganizza saħansitra aktar interazzjoni u feedback bejn it-timijiet tal-
awditjar u l-Membru. Din hija parti mill-istrateġija fit-tul tiegħi bħala Membru. 

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

Sabiex jittejjeb u jiġi mmodernizzat iċ-ċiklu tal-awditjar tal-QEA, trid issir aktar enfasi 
fuq l-awditjar uniku, id-diġitalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-awditjar, l-analiżi tal-big 
data, u l-awditjar tal-prestazzjoni f'waqtu u rilevanti. 

Matul it-tħejjija tar-rapport speċjali reċenti tagħna dwar l-aġenziji, li għalih jien il-
membru li qed jagħmel ir-rapport, waqqafna "pilota big data". Dan ippermettielna li 
niksbu aktar għarfien dwar partijiet tal-kamp ta' applikazzjoni tal-awditjar li għalihom it-
tim tal-awditjar normalment ma jkollux il-ħin jew ir-riżorsi umani. Barra minn hekk, qed 
nimplimentaw diġitalizzazzjoni għall-awditjar finanzjarju tal-aġenziji, li tista' twitti t-triq 
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għall-istess innovazzjoni fl-awditi finanzjarji u tar-regolarità kollha. Bħala membru tal-
kumitat ta' tmexxija diġitali tal-QEA, nista' neżerċita tajjeb din l-esperjenza. 

Aspett pożittiv tal-ħidma tal-QEA huwa l-ispirtu ta' awditjar indipendenti tal-Membri u l-
persunal, li jfisser li niġbru u nistgħu nużaw firxa wiesgħa ta' data u informazzjoni fl-
oqsma kollha ta' politika tal-UE. 

Għalkemm qed iseħħu xi bidliet, aspett negattiv tal-ħidma tal-QEA għadu nuqqas ta' 
attenzjoni fuq l-istampa sħiħa, jiġifieri li nikkonċentraw is-sejbiet tagħna għal dak li huwa 
l-aktar importanti għal-leġiżlaturi tal-UE. Il-valur miżjud tal-UE ma jistax jiġi pperċepit 
jekk ma narawx x'inhu verament importanti.

10. Fl-ambitu tat-Trattat, il-Qorti hi meħtieġa li 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 terminu 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-President dejjem kellu rwol importanti fit-titjib ta' din il-kooperazzjoni. Minkejja l-
kooperazzjoni tajba li diġà teżisti, nixtieq nikkontribwixxi għal forma ta' komunikazzjoni 
aktar iffukata fuq il-politika bejn il-Parlament Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

Pereżempju, permezz tal-organizzazzjoni ta' konferenzi kondiviżi jew diskussjonijiet 
(informali) dwar temi bħat-tibdil fil-klima, id-difiża Ewropea u l-kompetizzjoni globali. 
Fil-passat, organizzajt konferenzi dwar l-esperjenzi ta' awdituri żgħażagħ, u MEPs 
interessati ħadu sehem fihom.

Huwa essenzjali li r-rapporti tal-QEA ma jipprovdux biss sejbiet u rakkomandazzjonijiet 
oġġettivi iżda, bl-istess mod, jiffukaw fuq il-ħtieġa li l-Parlament jiżviluppa opinjoni 
oġġettiva tal-qasam ta' politika kkonċernat.

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

Nixtieq inkompli nagħti importanza kbira lill-Kumitat ta' Kuntatt tal-Istituzzjonijiet 
Supremi ta' Awditjar tal-UE, li fihom tipparteċipa l-QEA. Barra minn hekk, nemmen li r-
rwol ta' Membru jinvolvi wkoll appoġġ ad hoc u kuntatt kontinwu mal-istituzzjoni 
nazzjonali tal-awditjar tal-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom. 

Dan jista' jinkiseb billi jsiru preżentazzjonijiet annwali dwar ir-rapport annwali tal-QEA, 
jew billi jiġu kondiviżi programmi ta' ħidma annwali. Pereżempju, is-sena l-oħra 
kkontribwejt għad-diskussjoni dwar l-istrateġija tal-Qorti tal-Awdituri Netherlandiża 
(Algemene Rekenkamer). Barra minn hekk, nappoġġja awditi kondiviżi bħall-awditu 
konġunt tal-kwalità tal-arja4 li sar minn 14-il uffiċċju tal-awditjar Ewropew. 

Permezz ta' stħarriġ, esplorajt l-organizzazzjoni, il-modus operandi u r-rwol 
kostituzzjonali tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar fl-Istati Membri varji. Dan l-

4 https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality
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istħarriġ ipprovda kontribut għal ħarsa ġenerali komparattiva tal-awditjar.5

11. Kif se tappoġġja l-Parlament biex jikseb it-tqassir tal-proċedura ta' kwittanza? 
X'azzjonijiet jistgħu jittieħdu min-naħa tiegħek?

Jien nappoġġja aktar żvilupp fl-approċċ tal-"attestazzjoni" bħala approċċ ta' "awditu 
uniku".

Kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet nazzjonali (tal-awditjar), il-Kummissjoni Ewropea 
u l-QEA, li jibnu fuq il-ħidma ta' xulxin, biex titħaffef u tissaħħaħ il-proċedura ta' 
kwittanza b'informazzjoni ġeografikament diversa. L-appoġġ, fejn possibbli, għall-
introduzzjoni ta' tekniki moderni tal-awditjar bħall-big data u d-diġitalizzazzjoni. Ħafna 
data u informazzjoni huma diġà disponibbli għall-awditjar finanzjarju u ta' konformità u 
qed jintużaw mis-settur privat u l-Kummissjoni Ewropea.

Il-kumpaniji privati jippubblikaw ir-rapporti tagħhom l-iżjed xahrejn wara tmiem is-sena 
finanzjarja. F'kooperazzjoni mal-Kummissjoni — u bl-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni — 
għandna nimmiraw għal skeda ta' żmien ferm iqsar għad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni 
tagħna.

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 it-
twettiq ta' dmirijietek fil-QEA? 

Irrid inkun umli f'dan ir-rigward: ir-riżultati tal-passat mhumiex garanzija ta' prestazzjoni 
futura. Matul il-karriera tiegħi, qatt ma tajt raġuni għall-kritika rigward l-indipendenza 
tiegħi jew it-trasparenza u d-dedikazzjoni li biha nwettaq dmirijieti.

Fil-professjonijiet tiegħi ta' qabel bħala akkademiku, imħallef u ombudsman, urejt li nista' 
naħdem b'integrità u indipendenza f'ħafna kuntesti differenti. Transparency International 
identifikat lill-Ombudsman Nazzjonali fin-Netherlands bħala l-pilastru l-aktar b'saħħtu ta' 
responsabbiltà fis-sistema kostituzzjonali Netherlandiża. Barra minn hekk, m'għandi l-
ebda affiljazzjoni politika.

Din is-sena użajt l-esperjenza tiegħi biex nippubblika ktieb għal professjonisti żgħażagħ 
dwar it-tmexxija morali (Moreel leiderschap, Prometheus, Amsterdam 2019).

13. Kif tittratta irregolarità ewlenija jew saħansitra każ ta' frodi fil-fondi tal-UE u/jew 
korruzzjoni li jinvolvu lil persuni fl-Istat Membru ta' oriġini tiegħek? Kont f'din is-
sitwazzjoni fil-mandat attwali?

Irrispettivament mill-Istat Membru jew l-individwu kkonċernat, nirrapporta kwalunkwe 
każ bħal dan lill-awtorità kompetenti. Fil-fehma tiegħi, għandu jkun hemm politika ta' 
tolleranza żero fir-rigward tal-frodi u l-korruzzjoni. Dawn l-irregolaritajiet u l-

5 A. Brenninkmeijer, L.F. Lalikova & D. Siry, ‘Public Audit Accountability – Controlling Administrative 
Power', upcoming in: Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford: Oxford University Press 
2020.
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irregolaritajiet prinċipali jnaqqru s-sisien tad-demokrazija billi jnaqqsu l-fiduċja tal-
pubbliku f'kif joperaw l-organizzazzjonijiet pubbliċi, kemm fil-livell Ewropew, nazzjonali 
kif ukoll f'dak lokali. 

Matul il-mandat tiegħi, qatt ma ltqajt ma' sitwazzjoni bħal din.

14. L-eżistenza ta' kunflitt ta' interess tista' toħloq riskju għar-reputazzjoni tal-QEA. Kif 
tiġġestixxi kwalunkwe kunflitt ta' interess? 

Kunflitti ta' interess, jew anki l-apparenza ta' kunflitt ta' interess, jesiġu li jkun hemm 
sensittività kbira u li jkunu lesti li jaġixxu fil-pront u b'mod xieraq. 

Ninforma lill-President tal-Qorti jekk ikun meħtieġ u nitlob parir mill-Kumitat tal-Etika 
dwar l-azzjoni li għandha tittieħed biex tiġi protetta l-integrità tal-QEA u l-prodotti 
tagħha. 

It-tieni, fin-nuqqas ta' proċedura formali ta' esklużjoni, niffavorixxi rivalutazzjoni tal-
qafas etiku tal-Qorti (kodiċi ta' kondotta/regoli ta' proċedura/regoli ta' 
implimentazzjoni/linji gwida etiċi) sabiex il-Membri jkunu jistgħu jeskludu lilhom 
infushom jekk ikun hemm il-possibbiltà li jkunu ppreġudikati. Din il-proċedura għandha 
tkun simili għall-proċedura għall-esklużjoni tal-imħallfin.

Il-qafas etiku tal-QEA huwa evalwat bejn il-pari minn erba' istituzzjonijiet supremi tal-
awditjar. Ikkontribwejt għal din l-evalwazzjoni bejn il-pari.

15. Inti involut f'xi proċedimenti legali? Jekk iva, x'inhi n-natura ta' din il-proċedura?

Le.

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? 

Ħdimt għall-QEA għal sitt snin b'impenn qawwi favur it-trasparenza u l-kooperazzjoni 
sabiex jissaħħaħ ir-rwol demokratiku tal-Parlament Ewropew u jiġi infurzat l-obbligu ta' 
rendikont tal-istituzzjonijiet tal-UE. Għandi l-intenzjoni li nkompli b'dan ir-rwol b'mod 
trasparenti u konvinċenti fil-konfront tad-dinja esterna.

Kwistjonijiet oħra

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

Fir-relazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri, inkluż jien stess bħala Membru, u l-Parlament, u 
l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit b'mod partikolari, il-fiduċja hija prekondizzjoni 
essenzjali. Nifhem li, filwaqt li nuri l-indipendenza tal-ħsieb u l-kapaċitajiet professjonali 
tiegħi, għandi nikkonvinċi lill-Parlament Ewropew li nissodisfa l-kundizzjonijiet biex 
ninħatar.

Jekk il-Parlament Ewropew ma jkollux biżżejjed fiduċja fil-kapaċitajiet professjonali u fl-
indipendenza tiegħi, u joħroġ opinjoni negattiva skont dan, nirtira l-kandidatura tiegħi.

18. Il-ħatra bħala Membru tal-QEA tirrikjedi attenzjoni u dedikazzjoni sħiħa lill-istituzzjoni 
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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?

Għal darb'oħra, inkun umli: ir-riżultati tal-passat mhumiex garanzija ta' prestazzjoni 
futura. Matul il-karriera tiegħi, qatt ma tajt raġuni għall-kritika rigward l-attenzjoni sħiħa 
u d-dedikazzjoni tiegħi lill-istituzzjoni innifisha. Nemmen li l-ilħuq ta' istituzzjonijiet 
rilevanti, is-soċjetà ċivili u l-midja fin-Netherlands, u l-preżentazzjoni liċ-ċittadini tar-
riżultati tal-ħidma tagħna, huwa l-aħjar mod biex tiġi żgurata l-fiduċja fl-UE fost iċ-
ċittadini tagħha.

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

Ngħix il-Lussemburgu u ninsab preżenti kull ġimgħa ta' xogħol. Nipprova nillimita l-
ivvjaġġar relatat max-xogħol biex inkun preżenti, sa fejn hu raġonevolment possibbli, fuq 
il-post tal-QEA għall-ħidma ta' kuljum tal-Qorti. 

Inqis ir-rwol ta' Membru bħala responsabbiltà kontinwa tul is-sena, li, fl-esperjenza tiegħi, 
għandha 365 jum ta' produzzjoni.
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