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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħatra proposta ta' Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

(Consultation)

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 (C9-0124/2019),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0029/2019),

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' Klaus Heiner 
Lehne 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' Klaus Heiner Lehne

Edukazzjoni:
1978 – 1983 Studja l-liġi, il-fiżika u l-filosofija fi Freiburg, Cologne, Bonn u Düsseldorf

1983 L-Ewwel Eżami Statali fil-Liġi f'Düsseldorf

1986 It-Tieni Eżami Statali fil-Liġi f'Düsseldorf

Esperjenza professjonali:
1984 – 1992 Membru tal-Kunsill Muniċipali ta' Düsseldorf

1986 – 2014 Avukat f'Düsseldorf

1992 – 1994 Membru tal-Parlament Ġermaniż (il-Bundestag)

Membru tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, tal-Kumitat għat-Trasport, tal-
Kumitat Investigattiv Treuhand u tal-Kummissjoni ta' Inkjesta SED

1994 – 2014 Membru tal-Parlament Ewropew, Membru tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali

1999 – 2009 Koordinatur tal-Grupp tal-PPE għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

2009 – 2014 President tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u President tal-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati

2004 – 2014 Lettur fid-Dritt Ewropew fl-Università Heinrich Heine ta' Düsseldorf 
(HHU) u fl-Università ta' Cologne

2014 – 2016 Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Awla III (politiki esterni)

Mill-2016 President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
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ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' KLAUS-HEINER LEHNE GĦALL-MISTOQSIJIET

Qadi ta' dmirijiet: lezzjonijiet misluta u impenji futuri

1. X'inhuma l-kisbiet ewlenin tiegħek bħala Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri? 
X'kienu l-ikbar diffikultajiet?

L-akbar kisbiet tiegħi jirrigwardaw ċertament l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-istrateġija 
tal-Qorti tal-Awdituri għas-snin 2018-2020. L-aspetti prinċipali ta' din l-istrateġija huma t-
titjib tal-valur miżjud tad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni u tar-rapport annwali, attenzjoni 
akbar fir-rigward tal-awditjar tagħna fuq l-aspetti tal-prestazzjoni u ħidma aktar intensiva 
rigward ir-relazzjonijiet tagħna mad-destinatarji tax-xogħol tagħna, jiġifieri partikolarment 
il-Parlament Ewropew. F'dawn l-aħħar snin għamilna progress kunsiderevoli f'dawn l-
oqsma kollha.

L-akbar sfida matul il-mandat tiegħi fil-Qorti sa issa kienet li nittratta l-effetti tan-negozjati 
ma' ex Membru, li kienu wasslu għal investigazzjoni u konstatazzjonijiet mill-OLAF li 
ħadu ħafna snin u li kienu estensivi. Min-natura tiegħu stess, dan il-proċess irrikjeda ħafna 
ħin u enerġija. Il-Qorti tal-Awdituri assumiet ir-responsabbiltajiet tagħha f'dan il-każ u 
ġibdet il-konklużjonijiet meħtieġa.

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

Fil-bidu tal-mandat tiegħi, bħala Membru tat-Tielet Awla tal-Qorti tal-Awdituri, jien kont 
prinċipalment responsabbli għall-awditjar ta' proġetti ta' għajnuna għall-iżvilupp. Bħala 
parti mix-xogħol ta' awditjar, sirt konxju ta' ħafna affarijiet ġodda. B'mod partikolari, 
irrealizzajt li l-korrettezza fil-kontabilità u l-legalità ma tfissirx awtomatikament użu 
effiċjenti u effettiv tal-fondi. Għalhekk, il-prestazzjoni u r-riżultati li jistgħu jinkisbu bħala 
riżultat tax-xogħol leġiżlattiv tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-appoġġ finanzjarju 
mill-baġit tal-UE, għad-destinatarji tar-rapporti tagħna huma importanti daqs l-aspetti 
klassiċi ta' konformità. Dawn l-esperjenzi ġegħluni nimpenja ruħi favur konċentrazzjoni 
akbar min-naħa tal-Qorti tal-Awdituri fuq l-awditjar tal-prestazzjoni.

Bħala Membru u, aktar tard, bħala President tal-Qorti tal-Awdituri, kont involut f'riformi 
komprensivi. Minbarra r-riformi diġà indirizzati fl-istrateġija 2018-2020, dawn jinkludu, 
b'mod partikolari, l-implimentazzjoni tar-riforma amministrattiva u l-modifika ta' diversi 
regoli interni, bil-għan li jittejbu l-awditjar u t-trasparenza, anke bħala riżultat tal-
investigazzjoni dwar il-każ tal-OLAF li diġà għamilt referenza għalih. Eżempji jinkludu 
regoli riveduti dwar il-missjonijiet, spejjeż ta' rappreżentanza u l-użu ta' karozzi uffiċjali, 
kif ukoll regoli ġodda dwar il-preżenza tal-Membri.

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

Nixtieq nuża t-tieni mandat tiegħi biex napplika l-għarfien li ksibt bħala Membru u bħala 
President, u b'hekk inkompli ntejjeb il-ħidma tal-Qorti tal-Awdituri. Dan japplika b'mod 
partikolari għall-aspetti tal-implimentazzjoni tal-istrateġija kurrenti 2018-2020 li għadhom 
pendenti u għat-tfassil tal-istrateġija l-ġdida għal wara l-2021. L-ewwel passi f'dan ir-
rigward diġà ttieħdu. Il-Qorti tal-Awdituri wettqet evalwazzjoni bejn il-pari, li fiha grupp ta' 
istituzzjonijiet supremi tal-awditjar nazzjonali qies b'mod kritiku l-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-istrateġija 2018-2020. Ir-riżultati u r-rakkomandazzjonijiet ta' din l-
evalwazzjoni bejn il-pari, li mistennija twassal għal rapport sal-aħħar tas-sena, se 
jikkontribwixxu għall-istrateġija l-ġdida. Barra minn hekk, dan ir-rapport se nippubblikawh 
flimkien mar-reazzjonijiet tagħna. Fi kwalunkwe każ, aħna se nkomplu nibnu fuq il-kisbiet 
ta' dawn l-aħħar snin u nqawwu aktar il-valur miżjud tal-Qorti tal-Awdituri bħala "fornitur 
ta' servizzi" għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-pubbliku.

Apparti dan, ir-rakkomandazzjonijiet ta' evalwazzjoni oħra bejn il-pari, li kienet 
tikkonċerna l-kodiċi ta' etika tal-Qorti, se jiġu implimentati fil-futur qarib. Dan ir-rapport, li 
ġie mfassal minn żewġ istituzzjonijiet supremi tal-awditjar nazzjonali, diġà jinsab quddiem 
il-Qorti u ġie mgħoddi wkoll lill-President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit.

Minn naħa waħda, il-motivazzjoni tiegħi ġejja mill-importanza tar-rwol tal-Qorti tal-
Awdituri bħala l-awditur estern tal-Unjoni Ewropea. Hija ħaġa tajba li wieħed jara li dak li 
l-Qorti tal-Awdituri tipproduċi jgħin biex jittejbu kemm il-ġestjoni finanzjarja kif ukoll il-
leġiżlazzjoni tal-UE. Il-kollegi tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-Istati Membri 
tagħna jikkonfermawli wkoll li l-miżuri meħuda fl-aħħar snin ikkontribwew biex ir-rwol 
tal-Qorti tal-Awdituri jissaħħaħ. Min-naħa l-oħra, jien immotivat ukoll mill-kooperazzjoni 
kolleġġjali fost il-Membri kif ukoll l-impenn u l-entużjażmu tal-persunal tal-Qorti.

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

Il-kompitu tal-Membru bħala rapporteur, iżda wkoll ta' Membru tal-Awla kompetenti, huwa 
li jissorvelja l-implimentazzjoni tal-awditjar u li jappoġġjah b'mod kostanti. Personalment, 
qatt ma kelli l-esperjenza fejn l-objettivi ta' awditu ma ntlaħqux. Fil-prinċipju, 
f'sitwazzjonijiet bħal dawn, għandu jiġi investigat jekk l-awditu jistax jiġi aġġustat b'mod 
opportun. Jekk dan ma jkunx possibbli, f'każ estrem, l-awditu għandu jitwaqqaf. Ma 
jagħmilx sens li jitwettqu kompiti li ma jilħqux il-mira tagħhom u li ma għandhom ebda 
benefiċċju. Ir-riżorsi rilaxxati jistgħu mbagħad jintużaw xi mkien ieħor, pereżempju billi 
jingħata prijorità awditu ieħor inkluż fil-programm ta' ħidma jew jitwettaq awditu previst 
bħala wieħed ta' riżerva.

5. Jekk tiġi kkonfermat mill-ġdid għat-tieni mandat u, ipotetikament, jekk tiġi elett Dekan ta' 
Awla tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kif se tmexxi x-xogħol biex tiddefinixxi l-
prijoritajiet? Tista' tagħtina żewġ eżempji jew tlieta ta' oqsma li tixtieq tikkonċentra 
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fuqhom fil-ġejjieni?

Peress li fil-mument jien il-President, ma nistax nassumi li niġi elett bħala Dekan ta' Awla. 
Fil-prinċipju, huwa kompitu tad-Dekan li jikkoordina x-xogħol tal-Awla u li jiggarantixxi 
l-funzjonament effettiv u mingħajr xkiel tal-Awla. Sabiex dan isir b'suċċess, id-Dekan irid 
ikollu strateġija, irid ikun ġust u imparzjali, u jrid ikun familjari għalkollox mal-atti kollha, 
iżda mill-banda l-oħra jeħtieġlu jżomm ħarstu fuq is-suġġetti li jkunu se jiġu ttrattati.

6. Kieku kellek tamministra l-għażla ta' kompiti ta' awditjar fil-perspettiva tat-tħejjija tal-
programm ta' ħidma annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, 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-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri dwar l-attivitajiet tal-Unjoni?

Il-proċedura l-ġdida rigward il-ġbir ta' proposti ta' awditjar permezz tal-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati ġiet introdotta b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament fl-ewwel 
mandat tiegħi bħala President tal-Qorti tal-Awdituri. Minn dak iż-żmien, kull sena qed 
ninkludu bejn terz u nofs il-proposti li jkunu ġejjin mill-kumitati tal-Parlament Ewropew 
fil-programm ta' ħidma tagħna għas-sena ta' wara. Jien għandi l-intenzjoni li nkompli 
b'dan. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' liema rakkomandazzjonijiet tal-Parlament se jiġu 
inklużi fil-programm ta' ħidma: deċiżjoni bbażata fuq analiżi ta' kull każ individwali li 
għaliha ma jistax ikun hemm regola ġenerali. Il-Qorti tal-Awdituri tiddeċiedi dwar dan 
skont sett ta' kriterji ta' eliġibbiltà għall-awditjar. Naturalment hemm ċertu marġni ta' 
diskrezzjoni f'dan ir-rigward. F'dan il-kuntest, it-talbiet ta' awditjar tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kumitat CONT jittieħdu b'serjetà kbira mill-Qorti tal-Awdituri u kull fejn ikun 
possibbli jittieħdu inkunsiderazzjoni.

Ġestjoni tal-portafoll, metodi ta' ħidma u riżultati

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

 Kif beħsiebek tiżgura li d-data użata f'awditu tkun affidabbli u li s-sejbiet ikunu 
aġġornati?

Il-Qorti tal-Awdituri għandha proċeduri effettivi fis-seħħ biex tiżgura l-affidabbiltà 
tad-data użata. Dan jinvolvi l-konsultazzjoni kemm tat-tim tal-awditjar kif ukoll tal-
Membru, tal-Awla u, naturalment, ta' dawk responsabbli għall-kontroll tal-kwalità.

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

Fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet, jiena nsegwi dan il-prinċipju: aħjar ikun hemm 
inqas imma fl-istess ħin ikunu aktar konkreti. Sabiex tibbenefika mill-għarfien espert 
tal-awdituri tagħna, il-Kummissjoni jeħtiġilha tkun kapaċi tagħmilha ċara, mir-
rakkomandazzjonijiet tagħna, liema miżuri jistgħu jittieħdu biex is-sitwazzjoni tiġi 
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rrimedjata. Barra minn hekk, id-destinatarju għandu jiġi identifikat b'mod ċar u, fejn 
ikun possibbli, għandu jiġi stabbilit limitu ta' żmien għall-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjoni. Aspett essenzjali ieħor huwa li r-rakkomandazzjonijiet tagħna jridu 
jkunu effikaċi fil-konfront tal-kostijiet; ir-rwol tagħna bħala l-Qorti tal-Awdituri jrid 
ikun li l-ostakli tal-burokrazija żejda jitneħħew u li ma jinħolqux oħrajn ġodda.

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

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

L-implimentazzjoni tar-riforma amministrattiva tal-Qorti tal-Awdituri qiegħda tiġi 
riveduta internament fi ħdan grupp ta' ħidma ta' evalwazzjoni. Dan qed jiffoka 
partikolarment fuq ir-rwol tal-maniġers tal-awditjar, , tal-maniġers prinċipali, tad-
direttur u naturalment tal-Membru responsabbli u l-kabinett tiegħu. Ma rridx 
nippreġudika r-riżultati ta' din l-evalwazzjoni interna iżda bħala prinċipju nilqa' l-fatt li 
l-Membri se jkunu involuti b'responsabbiltà matul il-proċess kollu tal-awditjar.

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

Bħala parti mill-awditi fir-responsabbiltà tiegħi, jien dejjem kont f'kuntatt mill-qrib mat-
timijiet tal-awditjar u b'mod regolari tkellimt mal-membri tat-tim dwar il-progress u l-
problemi tal-awditjar. Fl-istess ħin, jien ħallejt lit-tim tal-awditjar ċertu marġni ta' 
libertà f'dak li jirrigwarda l-fluss tax-xogħol. Fil-fehma tiegħi, dan huwa essenzjali għal 
ambjent tax-xogħol produttiv. Il-mikroġestjoni eċċessiva, min-naħa l-oħra, hija 
normalment kontroproduttiva.

9. Kif beħsiebek tkompli ttejjeb u timmodernizza aktar il-funzjonament, l-ipprogrammar u l-
ħidma (iċ-ċiklu ta' awditjar) tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri? Wara l-ewwel mandat 
tiegħek, tista' tagħtina aspett pożittiv tal-ħidma tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, u wieħed 
negattiv?

Il-programmazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri hija soġġetta għal aġġustament kontinwu. Mill-
2014, il-proċess tal-ippjanar kien dejjem aktar ċentralizzat u indirizzat lejn objettivi 
strateġiċi. Matul il-mandat tiegħi bħala President wara l-2016, dan il-proċess baqa' għaddej. 
F'dan ir-rigward, l-importanti kien u għadu li, b'mod partikolari, jitqiesu x-xewqat tal-
Parlament. Dawn issa huma inklużi fil-programmazzjoni permezz tal-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati fil-qafas ta' proċedura strutturata. Il-proċess intern ġie wkoll 
ottimizzat u mtejjeb permezz tal-parteċipazzjoni tal-Membri, l-Awli u d-Diretturi kollha 
f'sessjonijiet ta' ħidma ewlenin u fi proċeduri ta' selezzjoni intensivi. Is-sistema se tkompli 
tiġi adattata fis-snin li ġejjin. Naħseb li għandna naħdmu b'mod partikolari għal 
integrazzjoni aktar mill-qrib tal-istrateġija u tal-programm ta' ħidma. Il-Qorti se tieħu 
deċiżjonijiet fundamentali dwar dan mhux aktar tard minn meta tieħu deċiżjoni dwar il-
programm ta' ħidma tal-2021.
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Aspett pożittiv li ġibed l-attenzjoni tiegħi matul l-ewwel mandat tiegħi huwa l-kapaċità tal-
Qorti, bħala entità kolleġġjali, li tittratta kwistjonijiet kumplessi b'mod intensiv u kostanti u 
li tilħaq ftehim anke dwar kwistjonijiet diffiċli. Fil-bidu tal-ħidma tiegħi fil-Qorti tal-
Awdituri, ħaġa negattiva li nnutajt kienet li, filwaqt li ħriġna rapporti ta' kwalità tajba, xi 
drabi l-iskeda taż-żmien ma kinitx rispettata. Niftakar f'rapport li ġie ppubblikat biss wara li 
ntlaħaq ftehim politiku dwar is-suġġett. Sadattant, dan in-nuqqas issa rrimedjajnieh sa fejn 
stajna billi tejjibna l-ippjanar tal-programm ta' ħidma tagħna.

10. Skont it-Trattat, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha l-obbligu li tappoġġja 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 fil-
konfront tal-kostijiet:

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

Fil-fehma tiegħi, il-kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri u l-Parlament Ewropew 
hija diġà tajba ħafna. Kien hemm ħafna xogħol f'dan is-sens dawn l-aħħar snin. 
Permezz tal-ottimizzazzjoni tal-ippjanar tal-programm ta' ħidma tagħha, il-Qorti tal-
Awdituri hija f'pożizzjoni aħjar biex tiffinalizza rapporti rilevanti fiż-żmien xieraq. Il-
proċedura għall-preżentazzjoni ta' rapporti speċjali kif emendata reċentement se tiżgura 
li r-rapporti ta' interess għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jiġu ppreżentati lilu 
malajr kemm jista' jkun. Kwistjonijiet oħra jiġu diskussi, pereżempju, f'laqgħat regolari 
bejn il-Membri tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-Membri tal-Qorti tal-Awdituri. 
Jien beħsiebni nuża t-tieni mandat tiegħi biex inkompli nsaħħaħ dan id-djalogu.

 Bl-istess mod, kif jistgħu jissaħħu ir-relazzjonijiet bejn il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u 
l-istituzzjonijiet nazzjonali tal-awditjar?

Fil-fehma tiegħi, ir-relazzjonijiet bejn il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-istituzzjonijiet 
nazzjonali tal-awditjar huma tajbin. Il-kooperazzjoni fil-Kumitat ta' Kuntatt (li jlaqqa' 
lill-istituzzjonijiet nazzjonali tal-awditjar u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fil-livell 
tal-UE) hija eċċellenti. Peress li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri bħalissa għandha l-
presidenza tal-Kumitat ta' Kuntatt, is-sena li ġejja beħsiebna nippreżentaw aktar 
proposti konkreti lill-kollegi mill-Istati Membri, b'mod partikolari biex titjieb il-
proċedura ta' votazzjoni tal-programmi ta' ħidma u b'hekk ikunu jistgħu jsiru awditi 
paralleli.

11. Kif se tappoġġja lill-Parlament biex jikseb proċedura ta' kwittanza iqsar? X'miżuri tista' 
tieħu min-naħa tiegħek?

M'hemmx dubju li proċedura ta' kwittanza iqsar tkun ħaġa tajba. Madankollu, dan mhuwiex 
possibbli mingħajr l-involviment tal-Kummissjoni. Wara kollox aħna niddependu mid-data 
pprovduta mill-Kummissjoni, u dan jiddetermina l-iskadenzi u l-iskedi taż-żmien, li la l-
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Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u lanqas il-Qorti tal-Awdituri ma għandhom kontroll 
deċiżiv fuqhom. Jiena favur li mill-bidu ta' din il-leġiżlatura jingħata bidu għal djalogu bejn 
il-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-Parlament Ewropew, li possibbilment iwassal għal 
memorandum ta' ftehim jew, skont il-każ, għal bidliet fir-Regolament Finanzjarju, bil-għan 
li tinkiseb proċedura ta' kwittanza aktar effettiva.

Indipendenza u integrità

12. X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' tiżgura li l-
ebda attività li wettaqt, qiegħed twettaq jew sejjer twettaq ma tkun tista' tqajjem dubji dwar 
it-twettiq ta' dmirijietek fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri?

Ma għandi ebda attività sekondarja u nemmen li l-indipendenza tiegħi bħala Membru tal-
Qorti ġiet ippruvata f'dawn l-aħħar sitt snin. Dan mhux se jinbidel matul is-sitt snin li ġejjin, 
jekk ninħatar.

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

Qatt ma kelli każ bħal dan fil-mandat preċedenti tiegħi. Kieku, ma nittrattax is-sitwazzjoni 
b'mod differenti minn kwalunkwe każ komparabbli ieħor li jinvolvi persuni minn Stat 
ieħor. Il-Qorti tal-Awdituri ssegwi politika ta' tolleranza żero fir-rigward tal-frodi. 
Informazzjoni dwar suspetti ta' frodi li jinkixfu matul l-awditi tinġabar minna b'mod 
ċentrali u mbagħad tintbagħat lill-OLAF.

14. L-eżistenza ta' kunflitt ta' interess tista' tipperikola r-reputazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. Kif beħsiebek tittratta l-kunflitti ta' interess?

Jekk ikun hemm  kunflitti ta' interess, nikxifhom u, f'konformità mad-dmirijiet 
tiegħi, nibqa' 'l barra mid-deliberazzjonijiet u d-deċiżjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-każ.

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

Ma naf b'ebda proċedura legali għaddejja bħalissa li jien involut fiha.

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?

Jien se nkompli naħdem biex niżgura li l-Qorti tal-Awdituri jkollha l-akbar trasparenza fil-
konfront tal-Parlament bħala awtorità baġitarja. Dan se jkun żgurat b'mod partikolari, iżda 
mhux biss, permezz tal-proċedura ta' kwittanza. Se naħdem ukoll biex insaħħaħ aktar ir-
relazzjonijiet tajbin mal-Parlament u, b'mod partikolari, mal-Kumitat CONT. Il-proposti u 
x-xewqat tal-Parlament, b'mod partikolari fir-rigward tal-programm ta' ħidma, diġà 
jingħataw prijorità għolja ħafna mill-Qorti tal-Awdituri. Il-proposti tal-Parlament għal 
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awditjar jintbagħtu b'mod sistematiku lill-Qorti tal-Awdituri permezz tal-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati u jiddaħħlu fl-ipprogrammar. Anki proposti u suġġerimenti li jiġu 
magħmula barra minn dan il-qafas jew li jikkonċernaw kwistjonijiet oħra għajr l-
ipprogrammar jiġu indirizzati minni u mill-Qorti tal-Awdituri bl-urġenza dovuta. Barra 
minn hekk, se nkompli nsaħħaħ kooperazzjoni mill-qrib fil-livelli kollha, b'mod partikolari 
mal-Kumitat CONT. Il-proċedura li għadha kif ġiet introdotta rigward il-preżentazzjoni 
tar-rapporti tagħna fil-kumitati tal-Parlament hija, fil-fehma tiegħi, eżempju tal-
kooperazzjoni tajba u kostruttiva tagħna.

Mistoqsijiet oħra

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

Iva.

18. Il-ħatra bħala Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tirrikjedi attenzjoni u dedikazzjoni 
totali fil-konfront tal-istituzzjoni nnifisha u għall-għan li tiġi żgurata l-fiduċja fl-Unjoni 
fost iċ-ċittadini tagħha:

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

L-aħjar mod kif nissodisfa l-obbligi professjonali tiegħi huwa xogħol iebes u impenn kbir.

 Kemm il-ġurnata tqatta' l-Lussemburgu fil-preżent? Tippjana li tbiddel dawn l-
arranġamenti?

Personalment ma nżomm ebda statistika dwar il-preżenza tiegħi fil-Lussemburgu. 
Naturalment, il-pożizzjoni tiegħi bħala President tirrikjedi l-preżenza tiegħi, b'mod 
partikolari minħabba r-responsabbiltà assoċjata mar-rappreżentanza esterna tal-Qorti għal 
ħafna impenji barra mil-Lussemburgu. Madankollu, nipprova nkun preżenti kemm jista' 
jkun fl-istituzzjoni tiegħi. Jiena narah bħala dmir fundamentali tiegħi li nattendi l-laqgħat 
personalment u mhux nibgħat lil xi ħadd minfloki, sakemm ma nkunx marid jew sakemm 
ma jkollix impenn prijoritarju ieħor fl-interess tal-Qorti.
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