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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħatra proposta ta' Joëlle Elvinger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
(C9-0122/2019 – 2019/0815(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 (C9-0122/2019),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0030/2019),

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 bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1. Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Joëlle Elvinger 
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' JOËLLE ELVINGER

FORMAZZJONI

2019 (April – Ottubru) INSEAD
International Directors Programme

Ġunju 2012 INSEAD
Management Acceleration Programme

Mejju 2008 Eżami tal-warrant
Avukat il-Qorti (Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu)

Ġunju 2006 Diploma għall-ammissjoni għall-professjoni notarili

2005 – 2006 Traineeship notarili fl-uffiċċju tas-Sur Joseph Elvinger, nutar eżerċenti 
fil-Lussemburgu

Mejju 2005 Ammissjoni għall-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu

2004 – 2005 Korsijiet komplementari fid-dritt Lussemburgiż

2003 – 2004 Queen Mary, University of London, Renju Unit
LLM (Tax) (grad: merit)

2002 – 2003 Fakultà tal-Liġi u tax-Xjenzi Politiċi, Aix-en-Provence
Ċertifikat ta' Master's fid-Dritt Kummerċjali (grad: tajjeb)

2001 – 2002 Fakultà tal-Liġi u tax-Xjenzi Politiċi, Aix-en-Provence
Baċellerat fil-Ġurisprudenza

1999 – 2001 Fakultà tal-Liġi u tax-Xjenzi Politiċi, Aix-en-Provence
Diploma ta' Studji Universitarji Ġenerali fil-Liġi

1992 – 1999 Lycée de Garçons de Luxembourg
Diploma ta' tmiem l-istudji sekondarji, taqsima D 
(Ekonomija u Matematika) (grad: tajjeb ħafna)

1986 – 1992 Skola primarja ta' Helmsange u Walferdange

ESPERJENZA PROFESSJONALI

Minn April 2009 UFFIĊĊJU JOËLLE ELVINGER
Avukat il-Qorti

Novembru 2006 
– Marzu 2009 UFFIĊĊJU TURK & PRUM, Lussemburgu
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April 2005 
– Ottubru 2006 LINKLATERS LOESCH, Lussemburgu

Dipartiment "Corporate Mainstream"
Novembru 2003 
– Ġunju 2004 ERNST & YOUNG GLOBAL, Londra

Traineeship ta' jumejn fil-ġimgħa 
fid-Dipartiment "Finance & Infrastructure"

Lulju 2003 LINKLATERS LOESCH, Lussemburgu
Traineeship ta' xahar fid-Dipartiment "Banking"

Ġunju 2002 – Lulju 2002 WILDGEN & ASSOCIES, Lussemburgu 
Traineeship ta' sitt ġimgħat fis-sajf

Settembru 2001 Uffiċċju Notarili Joseph ELVINGER, Lussemburgu
Traineeship ta' xahar fis-sajf

Settembru 2000 Uffiċċju Notarili Joseph ELVINGER, Lussemburgu
Traineeship ta' xahar fis-sajf

ATTIVITAJIET OĦRA

mill-2011 Cebi International S.A. – Membru tal-Bord tad-Diretturi

mill-2014 Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte – 
Membru tal-Bord Amministrattiv

mill-2011 CIGL Walferdange
Membru tal-Bord Amministrattiv

mill-2009 Association Luxembourg Alzheimer
Membru tal-Bord Amministrattiv

mill-2009 Crèche de Walferdange asbl (Beienhaischen)
Membru tal-Bord Amministrattiv
President mill-2016

KARIGI POLITIĊI

minn Diċembru 2013 Deputat
Kamra tad-Deputati, Lussemburgu

Kumitati parlamentari:
President tal-Kumitat għall-Intrapriżi Żgħar u Medji u t-Turiżmu
Viċi President tal-Kumitat għall-Ekonomija
Membru tal-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit
Membru tal-Kumitat għall-Impjiegi u s-Sigurtà Soċjali
Membru tal-Kumitat għall-Kontijiet

Kunsill Muniċipali ta' Walferdange (Lussemburgu):
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minn Novembru 2017 Membru tal-Kunsill Muniċipali ta' Walferdange

Jannar 2016 – Novembru 2017 Sindku ta' Walferdange

Novembru 2011 – Jannar 2016 Membru tal-Kulleġġ tas-Sindki u l-Kunsilliera tal-
Muniċipalità ta' Walferdange (Viċi Sindku)

Novembru 2005 – Novembru 2011 Membru tal-Kunsill Muniċipali ta' Walferdange

LINGWI

Lussemburgiż: lingwa materna
Franċiż: livell għoli (miktub u mitkellem)
Ġermaniż: livell għoli (miktub u mitkellem)
Ingliż: livell għoli (miktub u mitkellem)
Taljan: livell medju (miktub u mitkellem)
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ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' JOËLLE ELVINGER GĦALL-MISTOQSIJIET

Esperjenza professjonali

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

Ili membru tal-Kamra tad-Deputati tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu mill-
5 ta' Diċembru 2013. Bħala deputat, jiena nokkupa jew kont nokkupa l-karigi li ġejjin:

- Membru tal-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit mill-2013;

- Membru tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Implimentazzjoni tal-Baġit bejn l-2014 u l-2016;

- Viċi President tal-Kumitat għall-Ekonomija mill-2013;

- Membru tal-Kumitat għall-Kontijiet mill-2013;

- Rapporteur dwar ir-riforma fiskali fl-2016;

- Rapporteur dwar il-liġi li tikkonċerna d-dħul u n-nefqa baġitarji tal-Istat għas-sena 
finanzjarja 2018.

Fil-passat, kont responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-baġit (kif ukoll għall-
ġestjoni tal-persunal) fil-Kunsill Muniċipali ta' Walferdange, li għandu popolazzjoni ta' 
8,000 ruħ. Jiena nokkupa jew kont nokkupa l-karigi li ġejjin:

- Viċi Sindku mill-2011 sal-2015; u

- Sindku minn Jannar 2016 sa Novembru 2017.

Għadni membru tal-Kunsill Muniċipali ta' Walferdange u għadni nsegwi l-finanzi tiegħu.

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

Bdejt il-karriera professjonali tiegħi fl-Uffiċċju tal-Avukati Linklaters fil-Lussemburgu fl-
2005, filwaqt li ftit xhur wara, ġejt eletta fil-Kunsill Muniċipali ta' Walferdange (il-
Lussemburgu). F'Novembru 2006, ingħaqadt mal-Uffiċċju tal-Avukati Turk & Prum fil-
Lussemburgu. Abbażi tal-esperjenza tiegħi u ħerqana li nassumi r-responsabbiltajiet tiegħi, 
iddeċidejt li nibda naħdem għal rasi u li niftaħ uffiċċju tal-avukati tiegħi fl-2009, dejjem il-
Lussemburgu.

Minbarra l-esperjenza tiegħi bħala avukat il-qorti (ili membru tal-Kamra tal-Avukati tal-
Lussemburgu mill-2005) f'diversi oqsma (dritt tal-kumpaniji, dritt tax-xogħol, dritt ċivili, 
dritt kummerċjali, eċċ.), nixtieq insemmi l-punti li ġejjin li ppermettew li navvanza fil-livell 
professjonali fl-oqsma tal-finanzi, tal-kontroll finanzjarju u tal-ġestjoni:

Fl-2011, meta l-Grupp Cebi nxtara mill-maniġment tiegħu, ikkontribwejt b'mod attiv (bħala 
avukat u direttur futur tal-kumpanija) għat-trasferiment, għall-finanzjament u għar-
ristrutturar tal-grupp.
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Bħala Viċi Sindku (2011-2015), imbagħad bħala Sindku ta' Walferdange (2016-2017), kont 
responsabbli mhux biss għall-finanzi tal-muniċipalità, iżda anki għall-organizzazzjoni tas-
servizzi tal-muniċipalità u għall-persunal.

Ġejt eletta fil-Kamra tad-Deputati tal-Lussemburgu fl-2013.

Fl-2016, ġejt maħtura rapporteur dwar ir-riforma fiskali, li daħlet fis-seħħ fl-
1 ta' Jannar 2017. Dik ir-riforma kisbet bilanċ ġust bejn it-tnaqqis tat-taxxa għall-benefiċċju 
tal-unitajiet domestiċi u tal-intrapriżi, minn naħa waħda, u s-sostenibbiltà tal-finanzi 
pubbliċi, min-naħa l-oħra. Permezz taż-żieda fil-kapaċità tal-akkwist tal-familji u fil-
kompetittività tal-intrapriżi, ikkontribwiet għat-tkabbir tal-ekonomija tal-Lussemburgu u 
għall-iżvilupp tas-suq tax-xogħol tiegħu. Minbarra t-tnaqqis tat-taxxa għall-benefiċċju tal-
persuni fiżiċi u ġuridiċi, il-miżuri rriflettew ukoll ir-rieda tal-gvern li jallinja lil-Lussemburgu 
bis-sħiħ mal-istandards internazzjonali fil-qasam tat-taxxa. Fil-fatt, b'konformità mal-
eżiġenzi li jirriżultaw mill-istandard rivedut tal-FATF tal-2012 u l-2013 u d-Direttiva 
magħrufa bħala "AMLD4", ir-reat tal-ħasil tal-flus, fost affarijiet oħra, ġie estiż biex jinkludi 
r-reati fil-qasam tat-taxxa. Dan l-adattament tad-dritt penali fi kwistjonijiet tat-taxxa kien 
ukoll reazzjoni għar-rakkomandazzjonijiet imfassla mill-Kummissjoni Ewropea bil-għan li 
jkomplu jsaħħu r-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu.

Huwa importanti għalija li nenfasizza li t-tfassil ta' rapport ta' portata daqstant kbira 
ppermettieli nagħmel progress f'livell personali. Fil-fatt, ix-xogħol leġiżlattiv preparatorju, l-
analiżi tal-opinjonijiet tal-kmamar professjonali kif ukoll l-iskambju ta' kuljum mal-
konċittadini tiegħi ppermettewli nikseb, fi żmien qasir, stampa sħiħa tad-diversi sfidi, talbiet 
u ħtiġijiet li kien jeħtieġ li nirrispondu għalihom. Ikkunsidrajt dan l-eżerċizzju tassew bħala 
privileġġ, li saħħaħ il-konvinzjoni tiegħi li l-politika, il-finanzi pubbliċi u l-Unjoni Ewropea 
għandhom isiru dejjem aktar qrib iċ-ċittadini.

Fid-dawl ta' din l-esperjenza, il-kollegi tal-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit, is-sena ta' wara, 
fdawli l-kompitu li nippreżenta r-rapport dwar id-dħul u n-nefqa baġitarji tal-Istat għas-sena 
finanzjarja 2018. Għal darb'oħra, l-isfida ewlenija kienet li ssir politika ta' investiment 
ambizzjuża bil-għan li l-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna tibqa' kostanti, għalkemm mingħajr ir-
riskju li ma jibqgħux jiġu rispettati l-kriterji tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir. Filwaqt li l-
allokazzjonijiet baġitarji, fihom infushom, spiss jistgħu jitqiesu f'termini astratti, l-objettivi 
ddikjarati fl-intestaturi baġitarji jirriflettu, madankollu, impenji politiċi konkreti 
(infrastruttura, mobbiltà, edukazzjoni, żvilupp sostenibbli). Għal din ir-raġuni, involvejt ukoll 
lil rappreżentanti tal-ġenerazzjonijiet futuri fit-tfassil tar-rapport. Fil-fatt, dawn l-iskambji 
ppermettew liż-żgħażagħ mhux biss li jkollhom l-ewwel idea ta' politika baġitarja ta' gvern, 
iżda anki li jesprimu ruħhom dwar l-isfidi li se jaffrontaw fil-futur;  futur li huwa tagħhom.

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

Wara li studjajt il-liġi f'Aix-en-Provence (Franza) u f'Londra (Renju Unit), bdejt il-karriera 
professjonali tiegħi bħala avukat fl-uffiċċju internazzjonali Linklaters, qabel ma ngħaqadt 
ma' uffiċċju legali Lussemburgiż. Il-Lussemburgu huwa pajjiż multikulturali u multilingwi. 
Pereżempju, fil-muniċipalità ta' Walferdange, fejn ili kunsilliera mill-2005 (viċi sindku u 
mbagħad sindku mill-2011 sal-2017), 53% tar-residenti mhumiex Lussemburgiżi u 
jappartjenu għal 93 nazzjonalità differenti. Għalhekk, ili f'kuntatt mal-konċittadini tiegħi 
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f'dan l-ambjent multikulturali għal kważi 15-il sena.

Barra minn hekk, għamilt żewġ korsijiet ta' taħriġ "executive education" (edukazzjoni ta' 
maniġers f'livelli għolja) mal-Insead, skola tal-kummerċ internazzjonali stabbilita 
f'Fontainebleau (Franza). Kull kors kien jinkludi madwar erbgħin student minn pajjiżi u 
kuntesti differenti li għad għandi kuntatt magħhom b'mod regolari.

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

Nista' niddikjara li ngħatajt kwittanza għall-kompiti kollha ta' maniġment li ġew fdati lili sal-
lum fis-settur privat u tal-volontarjat.

Din il-proċedura ma tapplikax f'dak li jirrigwarda d-dmirijiet politiċi tiegħi.

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

Minbarra l-karigi politiċi li kelli f'livell muniċipali u nazzjonali wara elezzjonijiet 
demokratiċi, l-unika kariga li għaliha ġejt innominata mill-gvern kienet dik (mingħajr 
remunerazzjoni) ta' ħames snin (2014-2019) bħala membru tal-bord ta' amministrazzjoni tal-
entità pubblika "Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte".

6. Liema huma t-tliet deċiżjonijiet l-aktar importanti li kont parti minnhom fil-ħajja 
professjonali tiegħek?

Ippermettuli nsemmi għadd ta' deċiżjonijiet meħuda mill-Gvern Lussemburgiż, li l-abbozzi 
ta' liġi tagħhom kienu jagħmlu parti mix-xogħol tal-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit qabel ma 
ttieħed vot dwarhom mill-Kamra tad-Deputati.

Dawn id-deċiżjonijiet ikkonċernaw (1) it-trasparenza, il-ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar 
tat-taxxa, (2) it-tassazzjoni u fl-aħħar nett (3) il-ġestjoni tajba tal-finanzi pubbliċi:

- Ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa: Fil-kapaċità tiegħi ta' Deputat, kelli l-
possibbiltà nsegwi mill-qrib l-isforzi tal-Lussemburgu biex jikkonforma mar-rekwiżiti 
Ewropej u biex jallinja l-ftehimiet tiegħu dwar it-taxxa mal-istandards internazzjonali 
(UE u OECD). Permezz ta' ġabra koerenti ta' abbozzi ta' liġi, il-gvern saħħaħ id-
dispożizzjonijiet dwar il-konformità u t-trasparenza fil-qasam tat-taxxa. Bħala eżempju, 
nixtieq insemmi l-abolizzjoni tas-segretezza bankarja fl-2014, it-traspożizzjoni fid-dritt 
nazzjonali tad-Direttiva (UE) 2016/2258 fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u 
obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-taxxa b'rabta mal-mekkaniżmi transfruntieri 
soġġetti għall-obbligu ta' notifika (DAC5), kif ukoll it-traspożizzjoni tad-
Direttiva ATAD I dwar il-ġlieda kontra l-ippjanar aggressiv tat-taxxa.

- Riforma fiskali 2016: Fl-2016, f'isem il-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit, ippreżentajt ir-
rapport dwar ir-riforma fiskali bil-għan li tissaħħaħ b'mod immirat il-kapaċità tal-
akkwist tal-familji u l-kompetittività tal-intrapriżi.

- Pakkett għall-Futur: it-tqegħid fis-seħħ tal-"Pakkett għall-Futur" ("Zukunftspak"), 
programm rigoruż ta' tfaddil adottat mill-Kamra tad-Deputati f'Diċembru 2014, jirrifletti 
r-rieda tal-Gvern li jikkonsolida b'mod sostenibbli l-finanzi pubbliċi, li jnaqqas id-defiċit 
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strutturali u li b'hekk jiggarantixxi ekwità interġenerazzjonali akbar. Filwaqt li t-tqegħid 
fis-seħħ ta' dawn il-miżuri ta' tfaddil xejn ma kien popolari, illum huwa ċar li s-
sitwazzjoni tjiebet u li għalhekk il-miżuri kienu neċessarji u ġustifikati.

Indipendenza
7. It-Trattat jistipula li l-Membri tal-Qorti tal-Awdituri jridu jkunu kompletament 

indipendenti fil-qadi ta' dmirijiethom. Kieku inti kif twettaq dan l-obbligu fil-qadi tad-
dmirijiet prospettivi tiegħek?

Bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri, nirrispetta b'mod strett l-obbligu ta' indipendenza, 
skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Nimpenja ruħi li ma 
neżerċita ebda attività professjonali matul il-mandat tiegħi u nirrispetta l-obbligi tal-integrità 
u tad-diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' dmirijiet ġodda wara li l-mandat tiegħi 
jintemm. 

F'każ li ninħatar Membru tal-Qorti tal-Awdituri, noqgħod lura milli nwettaq kwalunkwe 
attività professjonali, kemm bi qligħ u kemm mingħajr qligħ.

Għaldaqstant, nirriżenja mill-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu u ma nibqax naħdem bħala 
avukat.

Nirriżenja wkoll mill-karigi amministrattivi kollha tiegħi.

F'dak li jirrigwarda l-karigi amministrattivi tiegħi fil-qasam tal-volontarjat, disposta 
nirriżenja mill-karigi kollha tiegħi f'każ li l-Kumitat tal-Etika tal-Qorti tal-Awdituri jkun tal-
fehma li l-eżerċizzju ta' xi waħda minn dawn il-karigi jkun inkompatibbli mad-dmirijiet 
tiegħi fil-Qorti tal-Awdituri.

Jekk ninħatar Membru tal-Qorti tal-Awdituri, naqdi dmirijieti b'integrità, imparzjalità, 
trasparenza u indipendenza, skont l-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, u nirrispetta bl-akbar reqqa l-Kodiċi ta' Kondotta tal-Membri tal-Qorti. Bl-
istess mod, ma naċċetta ebda istruzzjoni esterna u ma nwettaq ebda azzjoni li tkun 
inkompatibbli man-natura tad-dmirijiet futuri tiegħi.

8. Inti jew qrabatek (ġenituri, aħwa, sieħeb/sieħba, tfal) għandek jew għandhom sehem f'xi 
attivitajiet kummerċjali, għandek jew għandhom interessi f'kumpanija azzjonarja 
finanzjarja jew xi impenji oħra li jistgħu jkunu f'kunflitt mad-dmirijiet prospettivi tiegħek?

Personalment, m'għandi ebda sehem f'impriża kummerċjali jew f'kumpanija azzjonarja 
finanzjarja.

Missieri huwa l-azzjonist uniku tal-kumpanija Lussemburgiża Cebi International S.A. 
(industrija awtomobilistika). M'iniex involuta fil-ġestjoni ta' kuljum tal-impriża.

Ir-raġel tiegħi huwa s-soċju uniku ta' kumpannija b'responsabbiltà limitata tad-dritt 
Lussemburgiż speċjalizzata fil-konsulenza ekonomika, jimmaniġġja portafoll ta' klijenti 
bħala sensar tal-assigurazzjoni u huwa amministratur indipendenti ta' kumpaniji.

M'għandi ebda kunflitt ta' interess u kieku jkolli wieħed fil-futur, nastjeni minn kwalunkwe 
deċiżjoni f'dak ir-rigward.
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9. Lesta tiżvela l-interessi finanzjarji kollha tiegħek u impenji oħra li jista' jkollok lill-
President tal-Qorti tal-Awdituri, u li tagħmilhom pubbliċi?

Jiena lesta bis-sħiħ li niżvela l-interessi finanzjarji kollha tiegħi u impenji oħra lill-President 
tal-Qorti tal-Awdituri, u nagħmilhom pubbliċi.

Id-dikjarazzjoni tal-interessi tiegħi diġà ġiet ippubblikata fis-sit web tal-Kamra tad-Deputati 
skont ir-Regoli tal-Kamra tad-Deputati u l-Kodiċi ta' Kondotta tad-Deputati Lussemburgiżi 
fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitti ta' interess.

10. Inti involuta f'xi proċedimenti legali attwali? Jekk iva, jekk jogħġbok agħtina dettalji.

Le, m'jiena involuta f'ebda proċediment.

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

Bħalissa, jiena Membru tal-Kamra tad-Deputati kif ukoll membru tal-Kunsill Muniċipali ta' 
Walferdange.

Fil-kapaċità tiegħi ta' deputat, jiena membru tal-kumitat reġjonali u tal-kumitat ta' tmexxija 
tal-partit tiegħi. Jiena wkoll membru tal-kumitat tat-taqsima lokali tal-partit tiegħi.

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

Nikkonferma li f'każ li ninħatar Membru tal-Qorti tal-Awdituri, nirriżenja mill-karigi tiegħi 
msemmija hawn fuq, jiġifieri ta' kunsilliera u ta' deputat.

Nirriżenja wkoll mill-kariga tiegħi bħala membru tal-kumitat tat-taqsima lokali tal-partit 
tiegħi.

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

Peress li l-Qorti tal-Awdituri m'għandhiex setgħa ta' investigazzjoni, nimpenja ruħi li navża 
lill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) b'kull każ ta' frodi jew ta' korruzzjoni 
sabiex l-OLAF imbagħad ikun jista' jibda inkjesta. 

Naturalment, napplika l-istess regoli irrispettivament mill-persuna jew mill-Istat Membru 
kkonċernati.

Qadi ta' dmirijiet
14. X'għandhom ikunu l-karatteristiċi ewlenin ta' kultura ta' ġestjoni finanzjarja soda fi 

kwalunkwe servizz pubbliku? Il-Qorti tal-Awdituri b'liema mod tista' tgħin fl-infurzar ta' 
din il-kultura?

Il-prinċipju ta' legalità jrid jiġi rrispettat f'kull każ fil-ġestjoni tar-riżorsi pubbliċi. Iżda l-
konformità mal-liġijiet u mar-regolamenti ma tiggarantix minnha nnifisha ġestjoni effiċjenti 
tar-riżorsi. Għaldaqstant, ġestjoni finanzjarja tajba hija estremament importanti f'kull servizz 
pubbliku u hija prerekwiżit biex ikun jista' jiġi ggarantit servizz pubbliku ta' kwalità għaċ-
ċittadini.
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Ġestjoni finanzjarja tajba tfisser dedikazzjoni tas-servizz pubbliku kollu fil-livelli kollha, 
għal użu tajjeb, prudenti u responsabbli tal-finanzi pubbliċi, filwaqt li ssir enfasi fuq it-tliet 
"e": effikaċja, effiċjenza u ekonomija.

Fil-fehma tiegħi, il-karatteristiċi prinċipali ta' ġestjoni finanzjarja tajba, applikabbli fil-livelli 
kollha, huma:

- valuri organizzattivi ċari u kkomunikati b'mod wiesa' kif ukoll objettivi strateġiċi għal 
ġestjoni finanzjarja tajba;

- struttura ta' governanza li tkun kapaċi tilħaq l-objettivi tas-servizz pubbliku;

- qafas prestabbilit għall-ġestjoni tal-prestazzjonijiet: l-istabbiliment ta' objettivi speċifiċi, 
ċari u li jistgħu jintlaħqu (fis-setturi kollha ta' attività koperti mill-baġit) bl-appoġġ ta' 
monitoraġġ u evalwazzjoni kontinwi permezz ta' indikaturi prestabbiliti (l-istabbiliment 
ta' indikaturi tal-prestazzjoni);

- sistema ta' kontroll intern effettiv;

- sistema ta' ġestjoni tal-informazzjoni operattiva;

- in-natura pubblika u t-trasparenza tal-attivitajiet finanzjarji fis-servizzi pubbliċi kollha 
(nazzjonali u lokali); u

- responsabbilizzazzjoni ċara.

Il-Qorti tal-Awdituri tista' tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' tali kultura ta' ġestjoni 
finanzjarja billi twettaq awditi filwaqt li tirrispetta l-kriterji ta' hawn fuq, kriterji li permezz 
tagħhom jistgħu jiġu identifikati riskji u dgħufijiet u jistgħu jiġu proposti 
rakkomandazzjonijiet mill-Qorti.

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

Kooperazzjoni tajba bejn il-Parlament Ewropew u l-Qorti tal-Awdituri hija essenzjali biex 
tiġi ggarantita sorveljanza effikaċi tal-eżekuzzjoni baġitarja tal-Unjoni Ewropea. Barra minn 
hekk, il-kollaborazzjoni mill-qrib, stabbilita fis-snin riċenti, fejn il-Parlament Ewropew jiġi 
involut kmieni ħafna fit-tfassil tal-programmi ta' ħidma, tippermetti lill-Qorti tal-Awdituri 
tipprovdi prodotti rilevanti u li jikkorrispondu għall-ħtiġijiet tal-Membri tal-Parlament 
Ewropew. Segwitu tajjeb tar-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri mill-Parlament Ewropew iqawwi 
l-impatt ta' dawn ir-rapporti.

Jekk ninħatar Membru tal-Qorti tal-Awdituri, inkun għad-dispożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew, u b'mod partikolari tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, biex niddiskutu, fl-ambitu 
tal-iskambji bilaterali, kull suġġett ta' interess għall-Membri tal-Parlament Ewropew jew 
għall-Kumitat, u nkun lesta nagħti l-għarfien espert tiegħi jekk ikun meħtieġ.

16. Fil-fehma tiegħek, x'valur miżjud iġib it-twettiq ta' awditi tal-prestazzjoni? Kif għandhom 
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jitqiesu l-konklużjonijiet ta' dawn tal-aħħar fir-rigward tal-proċeduri ta' amministrazzjoni?

L-awditi tal-konformità, finanzjarji u tal-prestazzjoni huma komplementari. Filwaqt li l-
awditu tal-konformità jevalwa jekk l-attivitajiet u l-programmi twettqux skont id-
dispożizzjonijiet legali u regolatorji, l-awditu tal-prestazzjoni jiffoka fuq l-attivitajiet u l-
programmi biex jiġi evalwat jekk twettqux bl-aħjar mod possibbli, skont it-tliet "e": effikaċja, 
effiċjenza u ekonomija.

Il-konformità mar-regoli ma tistax tiggarantixxi minnha nnifisha li l-fondi ntużaw sew biex 
jintlaħqu l-objettivi stabbiliti u għall-benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej, prinċipalment fil-
kuntest tal-orjentazzjoni tal-prestazzjoni, li qed issir aspett dejjem aktar importanti fil-baġit 
tal-Unjoni Ewropea. Konsegwentement, l-awditu tal-prestazzjoni jipprovdi evalwazzjoni 
indipendenti biex naraw kif is-suġġett tal-awditu (attività, programm jew entità) huwa ġestit, 
il-valur li jagħti lill-Unjoni u, konsegwentement, liċ-ċittadini tagħha, u jeżamina jekk is-
suġġett laħaqx l-objettivi stabbiliti (effikaċja) b'mod effiċjenti u kosteffikaċi bl-użu tal-inqas 
riżorsi possibbli biex jinkiseb l-akbar impatt possibbli.

Fil-fehma tiegħi, l-awditu tal-
prestazzjoni:

- jikkontribwixxi għar-responsabbilizzazzjoni tal-amministraturi tal-fondi (aktar 
trasparenza dwar il-mod kif ir-riżorsi jkunu ntużaw) permezz ta' evalwazzjoni 
indipendenti;

- jagħti kontribut sostanzjali lill-proċess deċiżjonali tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
fl-ambitu tal-kwittanza kif ukoll matul reviżjoni tar-regolamenti;

- itejjeb il-prestazzjoni futura billi jippermetti l-identifikazzjoni tal-oqsma li fihom it-3 "e" 
jistgħu jittejbu u li jsiru rakkomandazzjonijiet dwar modi ta' titjib possibbli.

L-aħħar aspett huwa importanti ħafna peress li l-awditu tal-prestazzjoni mhux biss jidentifika 
d-dgħufijiet, iżda għandu wkoll l-għan li jipprovdi rakkomandazzjonijiet lill-fornituri biex 
inaqqsu d-dgħufijiet, isolvu l-problemi, itejbu l-ġestjoni u jagħmlu enfasi fuq il-prattiki tajba.

L-amministraturi huma responsabbli biex jikkoreġu d-dgħufijiet identifikati u jimplimentaw 
ir-rakkomandazzjonijiet li jkunu saru. Sabiex ikun żgurat li r-rakkomandazzjonijiet ikunu 
ġew mifhuma sew u jkunu ġew aċċettati bl-aktar mod wiesa' possibbli mill-amministraturi, li 
konsegwentement jiggarantixxi l-implimentazzjoni tajba tagħhom, djalogu kostanti matul l-
awditu bejn l-atturi differenti huwa essenzjali:

- il-proċeduri ta' validazzjoni u l-proċedura ta' diskussjoni bilaterali jgħinu biex il-
konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet jiġu diskussi mal-entitajiet awditjati;

- il-preżentazzjoni tal-konklużjonijiet u tar-rakkomandazzjonijiet lill-Parlament Ewropew 
iżżid l-impatt tagħhom;

- is-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet mill-awdituri jgħin biex jiġi evalwat sa liema punt 
ir-rakkomandazzjonijiet ġew implimentati mill-amministraturi.

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

L-istituzzjonijiet ta' awditjar nazzjonali huma sħab naturali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 
Għaldaqstant, kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tkun ta' benefiċċju għal kulħadd. L-
istituzzjonijiet ta' awditjar nazzjonali għandhom għarfien tajjeb tal-proċeduri fl-Istati Membri 
u jafu sew id-dgħufijiet tagħhom. Jafu kif jistgħu jittejbu u jafu x'għandhom jagħmlu biex 
dan it-titjib isir. Fil-kuntest Ewropew, fejn 80% tal-baġit huwa ġestit b'mod kondiviż, dan l-
għarfien fil-fond, sostnut mill-kompetenza tal-istituzzjonijiet ta' awditjar nazzjonali, għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-partijiet ikkonċernati kollha tal-Unjoni. L-Artikolu 287(3) tat-
TFUE jsemmi wkoll l-importanza ta' din il-kooperazzjoni billi jiddikjara li f'każ li awditu jsir 
fi Stat Membru, "il-Qorti tal-Awdituri u l-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-verifika tal-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw fi spirtu ta' fiduċja waqt li jippreservaw l-indipendenza 
tagħhom." Dan jissottolinja sfida b'rabta mal-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Qorti tal-
Awdituri u l-istituzzjonijiet ta' awditjar nazzjonali, jiġifieri l-indipendenza tal-ħidma ta' kull 
individwu, li hija karatteristika essenzjali ta' istituzzjoni tal-awditjar.

Xi punti diġà ġew implimentati sabiex jiġu stabbiliti relazzjonijiet ta' ħidma tajbin bejn il-
Qorti tal-Awdituri u l-istituzzjonijiet ta' awditjar nazzjonali:

- Fl-ambitu tal-Kumitat ta' Kuntatt, il-kapijiet tal-istituzzjonijiet ta' awditjar nazzjonali u l-
Qorti tal-Awdituri jiltaqgħu kull sena biex jiddiskutu suġġetti ta' interess komuni. Barra 
minn hekk, uffiċjali ta' kollegament tal-istituzzjonijiet ta' awditjar jiltaqgħu regolarment 
biex iħejju l-laqgħat bejn il-kapijiet u l-Kumitat ta' Kuntatt u jistabbilixxu gruppi ta' 
ħidma sabiex jiġu diskussi suġġetti speċifiċi.

- Jiena infurmata wkoll li, abbażi tal-Artikolu 287 tat-TFUE, rappreżentanti tal-
istituzzjonijiet ta' awditjar nazzjonali tal-Istat Membru awditjat jiġu mistiedna 
jakkumpanjaw lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri matul l-awditi fl-Istat Membru tagħhom.

Ippermettuli nagħmel erba' suġġerimenti li jistgħu jtejbu aktar din ir-relazzjoni bejn il-Qorti 
tal-Awdituri u l-istituzzjonijiet ta' awditjar nazzjonali:

- it-twaqqif ta' gruppi ta' ħidma regolari bil-għan tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki f'livelli 
differenti, jgħin biex jittejbu l-proċeduri eżistenti jew il-metodoloġiji tal-awditjar 
applikati u biex jiġu żviluppati prattiki tajbin komuni, bil-għan li jinkiseb prodott aħjar li 
jkun ta' benefiċċju għall-partijiet ikkonċernati kollha;

- komunikazzjoni aħjar ta' informazzjoni dwar l-ippjanar tal-awditi tippermetti li l-ħidma 
tkun ikkoordinata aħjar;

- il-kondiviżjoni tal-prodotti finali tal-awditjar fuq pjattaforma ta' riċerka komuni 
kondiviża sabiex tkun tista' titqies il-ħidma ta' oħrajn matul l-awditi tagħhom stess; u

- l-identifikazzjoni ta' opportunitajiet ta' taħriġ komuni.

Jekk ninħatar Membru tal-Qorti tal-Awdituri, nappoġġja l-miżuri kollha biex jittejbu l-
kooperazzjoni u d-djalogu kostruttiv bejn il-Parlament Ewropew, l-ogħla istituzzjonijiet ta' 
awditjar u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex tissaħħaħ is-sorveljanza tal-implimentazzjoni 
baġitarja tal-Unjoni.

18. Kieku inti kif tiżviluppa aktar ir-rapportar tal-QEA biex il-Parlament Ewropew jingħata 
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kull informazzjoni meħtieġa dwar l-akkuratezza tad-data mogħtija mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni Ewropea?

Biż-żieda tal-interess fil-prestazzjoni u l-orjentazzjoni tar-riżultati tal-baġit tal-Unjoni, it-
tqegħid għad-dispożizzjoni ta' data affidabbli, korretta u kompleta huwa essenzjali għall-
Parlament Ewropew, u għaldaqstant għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri, sabiex dawn l-aspetti 
jiġu evalwati b'mod effettiv u jittieħdu deċiżjonijiet infurmati.

Il-Qorti tal-Awdituri għandha tiġbed aktar attenzjoni lejn kwestjonijiet relatati mal-kwalità 
tad-data identifikata matul l-awditi tagħha u għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet biex id-
dgħufijiet identifikati jittejbu.

Barra minn hekk, il-Qorti tal-Awdituri għandha twettaq awditi ad hoc dwar ċerti suġġetti, 
f'oqsma ta' politika differenti, bil-għan tal-kwalità tad-data sabiex jiġu identifikati aktar 
dgħufijiet.

Kwestjonijiet 
oħra
19. Tirtira l-kandidatura tiegħek jekk l-opinjoni tal-Parlament dwar il-ħatra tiegħek bħala 

Membru tal-Qorti ma tkunx favorevoli?

Il-fiduċja tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u tal-Parlament Ewropew fil-Membri tal-Qorti 
tal-Awdituri hija ta' importanza fundamentali għall-funzjonament tajjeb tal-istituzzjoni.

Jekk l-opinjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ħatra tiegħu ma tkunx favorevoli, nitlob lill-
Gvern Lussemburgiż jikkunsidra mill-ġdid in-nomina proposta tiegħi.
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