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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħatra proposta ta' François-Roger Cazala bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
(C9-0121/2019 – 2019/0814(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 (A9-0031/2019),

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' François-Roger 
Cazala 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' FRANÇOIS-ROGER CAZALA

Taħriġ:

Istitut tal-Istudji Politiċi ta' Pariġi "Sciences Po"
Università Paris I: BA fil-Liġi
Ecole Nationale d'Administration (klassi tal-1981)
Certified Government Audit Professional (Institute of Internal Auditors (Istitut tal-Awdituri 
Interni)/IIA)
Karriera: Awditur (1981 – 1985), Imħallef tal-Appell (Conseiller référendaire) (1985 – 
1999), Kunsillier (Conseiller-Maître) mal-Qorti tal-Awdituri ta' Franza mill-1999

1981 – 1985 Il-Qorti tal-Awdituri ta' Franza
1986 – 1988 Konsulent tekniku mal-Ministru responsabbli miċ-ċivil u l-ippjanar (is-

Sur H. de Charrette); kompiti: kwistjonijiet statutorji, servizz pubbliku 
għoli, ENA

1988 – 1989 Il-Qorti tal-Awdituri ta' Franza
1989 – 1992 Sekondat mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Direttorat tal-

Ekonomija, Viċi Direttur responsabbli mill-Affarijiet Internazzjonali 
tal-Ambjent)

1992 – 1995 L-Ambaxxata Franċiża fil-Ġermanja, it-Tieni Kunsillier (politika 
interna Ġermaniża)

1995 Kap tal-Uffiċċju tal-Ministru għall-Ambjent (is-Sa Corinne Lepage)
1996 – 1998 Il-Qorti tal-Awdituri ta' Franza (is-setturi tal-awditjar: Uffiċċju tal-Prim 

Ministru, Ministeru għall-Intern, Ministeru għall-Ġustizzja, Ministeru 
għall-Affarijiet Barranin)

1998 – 2008 Sekondat mal-OECD bħala amministratur prinċipali fil-qafas tal-
programm SIGMA, li huwa inizjattiva konġunta tal-OECD u l-Unjoni 
Ewropea, fil-biċċa l-kbira ffinanzjata mill-Unjoni Ewropea sabiex 
tappoġġa l-proċessi ta' riforma tal-amministrazzjoni pubblika fil-pajjiżi 
tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, u fil-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat Responsabbli b'mod aktar partikolari minn kwistjonijiet ta' 
finanzi pubbliċi, ta' awditjar estern (l-istabbiliment ta' qrati tal-awdituri 
u korpi ekwivalenti ta' kontroll u ta' awditu intern)

Settembru 2008 Il-Qorti tal-Awdituri ta' Franza, Kunsillier fit-Tielet Awla tal-qorti (is-
setturi ta' awditjar: edukazzjoni, riċerka, universitajiet, kultura u 
komunikazzjoni)

April 2011 Il-Qorti tal-Awdituri ta' Franza, Kunsillier (conseiller maître) fit-Tielet 
Awla u President tas-Sezzjoni tat-Trasport

Jannar 2018 Il-Qorti tal-Awdituri, Kunsillier (conseiller maître) fl-Ewwel Awla u 
President tas-Sezzjoni tal-Iżvilupp Ekonomiku u tas-Settur tal-Finanzi 
Pubbliċi

Attivitajiet oħrajn:

1981 – 1987 Lecturer fl-Istitut tal-Istudji Politiċi ("Sciences Po" Pariġi)
1981 – 1987 Membru jew rapporteur ta' diversi kumitati u gruppi ta' ħidma 

interministerjali relatati ma' suġġetti ta' amministrazzjoni pubblika
1981 – 1987 Membru jew rapporteur ta' diversi kumitati u gruppi ta' ħidma 
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interministerjali relatati ma' suġġetti ta' amministrazzjoni pubblika
1996 – 1998 Rapporteur Prinċipali tal-Kumitat Finanzjarju tal-Agence France-Presse
1996 – 1998 Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Imħalffin u l-eks Imħallfin tal-

Qorti tal-Awdituri
2008 – 2012 Membru tal-Bord tal-Assoċjazzjoni tal-Imħalffin u l-eks Imħallfin tal-

Qorti tal-Awdituri
2009 – 2012 Membru ta' timijiet tal-awditu ta' organizzazzjonijiet internazzjonali: 

EUMETSAT (Darmstadt), UNODC (Vjenna), Direttur tal-Awditu 
estern tal-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' 
Provi Nukleari (CTBTO)

2012 – 2013 Kopresident tal-grupp ta' ħidma dwar l-implimentazzjoni ta' standards 
professjonali fil-ġurisdizzjonijiet finanzjarji

Mill-2014 Rappreżentant tal-Qorti tal-Awdituri fi ħdan l-Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes (Kunsill Għoli tal-Awdituri Uffiċjali)

Mill-2016 Membru, u mbagħad, Viċi President tal-Kulleġġ tal-Awdituri tal-
Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà

Lingwi:

Ġermaniż – għarfien tajjeb ħafna: moqri, mitkellem u miktub
Ingliż – għarfien tajjeb ħafna: moqri, mitkellem u miktub
Taljan: għarfien bażiku
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ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' FRANÇOIS-ROGER CAZALA GĦALL-
KWESTJONARJU

Esperjenza professjonali:
1. Jekk jogħġbok elenka l-esperjenza professjonali tiegħek fil-finanzi pubbliċi, sew jekk 

hija fl-ippjanar baġitarju, fl-eżekuzzjoni jew fil-ġestjoni tal-baġit, jew fil-kontroll jew l-
awditjar tal-baġit. 

Il-biċċa l-kbira tal-attività professjonali tiegħi ta' 38 sena kienet tikkonċerna l-finanzi pubbliċi. 
Fil-fatt jien bdejt bħala awditur mal-Qorti tal-Awdituri wara li spiċċajt l-istudji superjuri 
tiegħi u b'mod partikolari wara li tlaqt l-École Nationale d'Administration. Jien qattajt l-ewwel 
ħames snin tal-karriera tiegħi f'dawn ir-rwoli u ħdimt b'mod partikolari fuq il-finanzi tal-
awtoritajiet lokali, li dak iż-żmien kienet responsabbli minnhom il-Qorti tal-Awdituri, kif 
ukoll dawk tas-setuur tal-amministrazzjoni tat-telekomunikazzjonijiet. 

Wara sentejn fl-uffiċċju ministerjali, jien erġajt mort il-Qorti tal-Awdituri fejn ħdimt fid-
dipartiment kompetenti għall-awditu tas-servizzi tal-Prim Ministru filwaqt li kkooperajt ukoll 
fuq ix-xogħol rikorrenti li l-Qorti kienet twettaq dak iż-żmien fuq l-eżekuzzjoni tal-baġit 
nazzjonali.

Imbagħad tlaqt mill-istituzzjoni suprema tal-awditjar u qattajt sitt snin il-Ministeru għall-
Affarijiet Barranin, li tliet snin minnhom qattajthom il-Ġermanja. Jien erġajt mort lura wara 
perjodu qasir bħala Direttur ta' Uffiċċju tal-Ministru għall-Ambjent, fejn kont ukoll Konsulent 
għall-Baġit. 

Matul il-perjodu ta' tliet snin li segwew, jien wettaqt awditu fuq proġett immobbiljari kbir li 
ma kienx ta' suċċess (iċ-Ċentru tal-Konferenzi Internazzjonali ta' Quai Branly), il-politika u l-
azzjonijiet ta' volontarjat għall-iżvilupp, u diversi korpi oħra.

Sussegwentement kont sekondat mal-OECD fi ħdan il-programm Sigma, inizjattiva konġunta 
tal-OECD u tal-Unjoni Ewropea, iffinanzjata prinċipalment mill-UE. Dan il-programm kellu 
u għad għandu bħala għan li jwettaq jew jakkumpanja azzjonijiet ta' assistenza teknika lill-
pajjiżi kandidati għall-Unjoni Ewropea u, imbagħad, dejjem aktar, lill-pajjiżi koperti mill-
Politika Ewropea tal-Viċinat fl-oqsma tal-amministrazzjoni pubblika. Din l-attività twettqet 
b'mod partikolari bil-ħsieb ta' riformi mmirati lejn l-istabbiliment ta' sistemi bbażati fuq il-
kunċetti tal-Istat tad-Dritt, iżda wkoll ta' trasparenza u ta' effiċjenza. Inizjalment reklutat biex 
inkopri l-qasam tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar, meqjusa skont il-"Kriterji ta' 
Kopenħagen" bħala wieħed mill-pedamenti tal-Istat tad-Dritt, ir-responsabbiltajiet tiegħi 
nfirxu b'mod rapidu għal oqsma oħra tal-finanzi pubbliċi: kwistjonijiet baġitarji, ġestjoni ta' 
fondi ta' qabel l-adeżjoni jew sistemi ta' kontroll intern fl-amministrazzjoni pubblika (Public 
Internal Financial Control). 

Din l-esperjenza kienet partikolarment rikka għalija peress li tgħallimt sistemi ġodda fil-
qasam tal-baġit jew tal-awditjar ta' kontijiet pubbliċi, bħall-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi b'mod 
ġenerali, kif ukoll peress li tgħallimt dwar prattiki amministrattivi barranin. Bħal ma ġara fil-
każ tal-programm Sigma, kont mitlub nikkoopera mill-qrib ħafna mas-servizzi tal-
Kummissjoni Ewropea, kemm dawk responsabbli mill-proċess tat-tkabbir u l-politika tal-
viċinat, kif ukoll dawk responsabbli minn kwistjonijiet sostanzjali (DĠ Baġit, DĠ AGRI, 
eċċ.). Barra minn hekk, il-ħidma fis-settur tal-finanzi pubbliċi ta' Sigma tat lok għal 
relazzjonijiet mill-qrib ħafna mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li dak iż-żmien kienet qed 
taħdem b'mod intensiv biex toħloq relazzjonijiet ta' fiduċja u ta' ħidma mal-Istituzzjonijiet 
Supremi tal-Awditjar tal-Istati Membri l-ġodda jew futuri, bħal pereżempju li tipprovdilhom 
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assistenza biex jaġġornaw l-istandards professjonali tagħhom ma' dawk tal-Punent. Għalhekk 
kelli l-opportunità li nkun ħafna f'kuntatt mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Din l-esperjenza bla dubju kienet waħda mill-aktar sodisfaċenti fil-karriera tiegħi.

Jien irritornajt il-Qorti tal-Awdituri ftit aktar minn 10 snin ilu u l-ewwel bdejt naħdem għal 
perjodu ta' sentejn mal-Awla inkarigata mill-edukazzjoni, l-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
politika kulturali. Imbagħad ġejt maħtur President tas-Sezzjoni responsabbli mis-settur tat-
trasport, in-negozju u l-politiki pubbliċi f'din il-fergħa ekonomikament u finanzjarjament 
importanti. Jien wettaqt din ir-responsabbiltà għal ftit aktar minn 7 snin. 

Għal dawn l-aħħar sentejn, jien eżerċitajt il-funzjonijiet ta' president tas-sezzjoni responsabbli 
mill-finanzjament tal-ekonomija u l-intrapriżi finanzjarji pubbliċi.

Matul dan il-perjodu pparteċipajt ukoll b'mod dirett fil-proċess ta' ċertifikazzjoni tal-kontijiet 
tal-Istat li l-Qorti ilha timplimenta mill-2009, kif ukoll dawk tat-taħriġ komuni tal-Qorti tal-
Awdituri responsabbli mill-monitoraġġ tal-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Istat, tar-rapport dwar il-
perspettivi ekonomiċi u finanzjarji bħall-ħidma orizzontali dwar il-finanzi pubbliċi (eż. 
rapport dwar l-introduzzjoni tal-kontabbiltà abbażi tad-dovuti (accrual accounting) fis-settur 
pubbliku amministrattiv, reviżjoni ta' għaxar snin mill-implimentazzjoni tal-Liġi Organika 
dwar l-Atti Finanzjarji (LOLF = organic budget law). 

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

Xogħli fil-programm ta' SIGMA tal-OECD ippermettili naħdem b'mod dirett ħafna mal-
pajjiżi kandidati għad-dħul fl-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-finanzi pubbliċi u l-awditjar 
tagħhom. Dan wassalni biex inkun involut fi proċessi importanti ta' bidliet amministrattivi u 
organizzattivi f'xi wħud minn dawn il-pajjiżi u biex nintervjeni b'mod dirett ħafna fl-abbozzar 
ta' testi leġiżlattivi u regolatorji li stabbilixxew istituzzjonijiet effettivi u demokratiċi fil-
qasam tal-finanzi pubbliċi fil-pajjiżi kkonċernati. Din il-ħidma leġiżlattiva ta' bażi kienet 
ġeneralment akkumpanjata minn kontribut għal kisbiet aktar prattiċi mmirati lejn l-
implimentazzjoni ta' dawn il-bidliet, bħalma huma l-abbozzar ta' dokumenti strateġiċi għall-
istituzzjonijiet (prinċipalment il-ministeri tal-finanzi, l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar) 
involuti f'dawn il-proċessi ta' spiss onerużi u kkumplikati.

Wettaqt numru sinifikanti ta' valutazzjonijiet bejn il-pari ("peer reviews") f'dawn l-
istituzzjonijiet. Dawn irriżultaw fil-produzzjoni ta' rakkomandazzjonijiet prattiċi biex 
jiffaċilitaw it-titjib u l-immodernizzar tal-funzjonament ta' dawn il-korpi. Nemmen li ħadt 
kont, kemm jista' jkun, tal-ispeċifiċitajiet nazzjonali tal-pajjiżi inkwistjoni u l-kultura 
amministrattiva u organizzattiva tagħhom sabiex nevita l-formulazzjoni ta' kunċetti astratti u 
mingħajr ebda rabta konkreta mar-realtà u l-istorja ta' dawn il-pajjiżi. Mhuwiex faċli jew 
saħansitra dejjem possibbli, iżda jien kont tal-inqas konxju mill-ħtieġa ta' approċċ li la jkun 
ideoloġiku u lanqas teknokratiku dwar dawn il-kwistjonijiet. Barra minn hekk, kont konxju 
mill-importanza li kwalunkwe attur estern ma jiġix iffaċċjat b'istituzzjoni jew proċedura 
iżolata, iżda pjuttost b'sistema ta' interazzjonijiet u konsegwenzi multipli. Kelli nieħu kont, 
jew tal-anqas nidentifika, il-konsegwenzi tar-riformi rakkomandati fuq atturi oħra jew 
proċeduri oħra fis-sistema inkwistjoni (b'hekk l-iżvilupp tal-awditu intern għandu jimxi id f'id 
ma' dak tal-kontroll intern f'organizzazzjoni partikolari, jew li r-rakkomandazzjonijiet 
magħmula fir-rigward tal-indipendenza tal-membri tal-persunal inkarigati b'ċerti funzjonijiet 
jagħmlu sens biss fis-sistema tas-servizz ċivili fejn ċerti impjiegi jridu jingħataw protezzjoni 
speċjali).

Nista' nsemmi wkoll kisbiet f'oqsma oħra:

- It-twettiq, flimkien ma' kollega tiegħi, ta' manwal tal-finanzi pubbliċi lokali fil-bidu 
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tal-karriera tiegħi;

- Il-ħidma leġiżlattiva mwettqa matul iż-żmien tiegħi fl-uffiċċju tal-Ministru għas-
Servizz Ċivili, u li kienet tinkludi miżuri ta' simplifikazzjoni u ta' ċarezza ta' ċerti 
dispożizzjonijiet statutorji, il-kjarifika tar-regoli applikabbli fil-każ ta' strajk minn 
uffiċjali pubbliċi kif ukoll riforma sinifikanti fir-reklutaġġ u t-taħriġ ta' uffiċjali għolja 
taċ-ċivil;

- Il-kopresidenza ta' grupp ta' ħidma intiż biex jiġbor fil-qosor u jiddefinixxi l-istandards 
professjonali tal-Qorti tal-Awdituri u l-Awli Reġjonali tal-Awditjar. Barra mill-
istandards internazzjonali (ISSAI) diġà fis-seħħ, l-għan kien li jiġu stabbiliti standards 
komuni għal dawn il-korpi varji ta' kontroll u li jiġu ċċarati u approfonditi fl-oqsma 
tal-awditjar tal-prestazzjoni u tal-attivitajiet ġudizzjarji.

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

Nemmen li għandi esperjenza twila ta' dan it-tip ta' korpi fl-ambitu ta' tliet tipi differenti ta' 
funzjonijiet:

- direttament bħala l-amministratur prinċipali tal-OECD fil-qafas tal-programm SIGMA, li 
diġà semmejt u dan bejn l-1998 u l-2008;

- direttament ukoll bħala awditur estern, funzjoni li eżerċitajt puntwalment fi ħdan 
organizzazzjonijiet internazzjonali li għalihom il-Qorti tal-Awdituri kienet taġixxi bħala 
awditur, b'mod partikolari l-EUMETSAT f'Darmstadt, id-diviżjonijiet tas-Segretarjat Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti fi Vjenna, u mbagħad bħala l-kap tat-tim ta' ċertifikazzjoni tal-kontijiet 
tas-Segretarjat tal-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' Provi Nukleari 
(CTBTO) ukoll fi Vjenna;

- indirettament, matul iż-żmien tiegħi fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali bħala interlokutur fil-qasam ta' attività tiegħi (b'mod 
partikolari organizzazzjonijiet tas-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti bħad-WMO jew l-UNEP 

fost oħrajn).

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

Din it-tip ta' proċedura ma tapplika għal ebda waħda mill-funzjonijiet li kelli.

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

L-ebda. Id-dmirijiet tiegħi fl-Uffiċċji Ministerjali kienu ta' natura purament teknika u 
amministrattiva.

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

Se niffoka fuq aspetti reċenti fi ħdan il-Qorti tal-Awdituri Franċiża.

L-ipprogrammar u l-koordinazzjoni tat-twettiq tar-rapport dwar is-sistema ferrovjarja ta' 
veloċità għolja fi Franza ġew fdati lili fl-2014 bħala President tas-Sezzjoni tat-Trasport. Din 
il-ħidma rrilevat il-kwistjoni, li qabel kienet inżammet 'il bogħod mill-pubbliku, dwar il-
ġustifikazzjoni ekonomika u finanzjarja, iżda wkoll dik ambjentali, tal-linji ferrovjarji ta' 
veloċità għolja u l-iżvilupp intens tagħhom matul l-aħħar 30 sena. Ir-rapport issottolinja t-telf 
tal-profittabbiltà ta' dan in-netwerk, il-fatt li l-istrateġija tal-iżvilupp proattiv tiegħu wassal 
għal għażliet mhux favorevoli f'termini ta' pprogrammar u ta' finanzjament tal-manutenzjoni 
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tan-netwerk konvenzjonali (kemm l-infrastruttura kif ukoll il-vetturi), iż-żieda fil-
kompetizzjoni ta' mezzi oħra ta' trasport, u r-riżultati inċerti fuq livell ekonomiku u ekoloġiku. 
B'hekk, dan ir-rapport għen biex tiġi eliminata viżjoni teoretika tal-iżvilupp tal-linji ferrovjarji 
ta' veloċità għolja, li seta' jwassal biss għal impass finanzjarju mingħajr ma jiġi pprovdut l-
ebda valur miżjud proporzjonat mal-ispiża ta' dan il-mezz ta' trasport. Ir-rapport appella għal 
rinnovazzjoni sostanzjali tal-politika pubblika f'dan il-qasam, li finalment ġiet riflessa fir-
riforma importanti tas-settur ferrovjarju adottata fi Franza fl-2018.

Fl-2017, ipparteċipajt direttament bħala rapporteur parallel fil-ħidma tal-Qorti tal-Awdituri 
dwar "l-Istat azzjonarju", fi kliem ieħor dwar l-aġir tal-Istat bħala detentur ta' ishma f'impriżi. 
Din il-ħidma kienet tikkostitwixxi l-ewwel analiżi "panoramika" ta' din it-tema u għenet biex 
jinxteħet dawl fuq il-prattiki segwiti f'dan il-qasam billi wriet li dawn rari kienu motivati mir-
razzjonalità ekonomika u approċċ ibbażat fuq il-ġestjoni tal-assi. Din il-ħidma bdiet billi 
tqieset il-kompożizzjoni stess tal-portofoll tal-ishma tal-Istat, li kien inqas żgħir fil-passat 
minħabba l-proċessi ta' privatizzazzjoni li seħħew, iżda varjat ħafna jew saħansitra differenti 
ħafna, u kien jidher li ma ġiet segwita ebda loġika konsistenti. L-istess japplika għall-istatuti u 
r-regoli ta' governanza, li spiss jikkorrispondu għal setturi storiċi, li r-raġuni tal-eżistenza 
tagħhom issa hija dubjuża (bħas-settur tat-trasport jew ix-xandir pubbliku). Din il-ħidma 
kellha impatt sinifikanti u wasslet għal diversi riformi, bħal pereżempju l-bidla fl-istatus tal-
impriżi ferrovjarji u tax-xandir (tranżizzjoni għall-istatus tal-kumpanija kummerċjali ordinarja 
b'governanza "standard").

Fl-2012–2013, ġejt mitlub nikkoordina stħarriġ dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Istat u l-
kumpaniji konċessjonarji tal-awtostrada. Dan ix-xogħol għamilha possibbli li jiġi enfasizzat l-
iżbilanċ kbir fir-relazzjoni bejn dak li jagħti l-liċenzja tal-konċessjoni, jiġifieri l-Istat u l-
konċessjonarji. Dan wera li ż-żidiet fil-pedaġġi li ġew permessi lill-koncessjonarji għat-titjib 
jew għal żieda fil-kapaċità f'dan il-każ kienu dubjużi (xogħol normali ta' manutenzjoni jew 
xogħol biex tiżdied l-attraenza kummerċjali li l-konsessjonarju kien se jagħmel f'kwalunkwe 
każ, jew għal ammonti mhux proporzjonati mal-vantaġġi finanzjarji tal-pedaġġi ogħla). 
B'mod ġenerali, il-kapaċità teknika tal-Istat li jikkontrolla l-implimentazzjoni tal-
konċessjonijiet fuq l-awtostrada dehret dgħajfa meta mqabbla mas-sitwazzjoni ta' qabel. Il-
kontenut ta' dan ir-rapport intuża kemm fil-livell politiku biex jiġu bbilanċjati mill-ġdid ir-
relazzjonijiet kuntrattwali, kif ukoll fil-livell amministrattiv u kontenzjuz, biex issir 
investigazzjoni fil-fond dwar ir-rispett tar-regoli tal-kompetizzjoni mill-kumpaniji tal-
awtostrada.

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? 

Il-funzjonijiet li jien wettaqt fil-Qorti tal-Awdituri Franċiża mill-bidu tal-karriera 
professjonali tiegħi u l-istatut ta' mħallef li dawn il-funzjonijiet jimplikaw iridu jitwettqu 
wkoll b'mod indipendenti. Skont il-proċeduri tal-Qorti, b'mod partikolari l-prinċipju ta' 
kolleġġjalità u professjonaliżmu, riflessi fl-applikazzjoni ta' standards speċifiċi, jien dejjem 
kont niddisponi minn indipendenza totali fl-ipprogrammar tax-xogħlijiet, it-twettiq ta' awditi, 
l-abbozzar tar-rapporti (għażla ta' osservazzjonijiet, formulazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet), 
u l-parteċipazzjoni fid-deċiżjonijiet ta' jekk jiġux ippubblikati jew le (kif ukoll il-mod ta' tali 
pubblikazzjoni).

Din l-indipendenza tkopri, b'mod partikolari, il-kunċetti tal-oġġettività, tan-newtralità u tal-
imparzjalità. Jekk jagħti l-każ li din l-attività tal-Qorti twassalni sabiex nikkunsidra li l-
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indipendenza tiegħi u l-kunċetti msemmija hawn fuq jistgħu jiġu mminati, jien ngħarraf lill-
awtoritajiet tal-Qorti b'dan (li jistgħu wkoll jieħdu tali inizjattiva) u, b'riżultat ta' dan, "ineħħi" 
lili nnifsi mit-trattament tal-każ, ikun xi jkun l-istadju jew in-natura tal-intervent tiegħi.

Dawn il-prinċipji u r-regoli ta' kondotta huma ugwalment applikabbli għall-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri u, jekk ninħatar, se insegwi u napplika proċeduri li huma kompletament familjari 
għalija, filwaqt li nqis il-karatteristiċi speċifiċi ta' istituzzjoni Ewropea. F'dan ir-rigward, 
jidhirli li huwa importanti wkoll li nosserva li l-indipendenza ta' Membru tal-Qorti għandha 
wkoll tkun manifesta fir-rigward tal-istituzzjonijiet tal-Istat Membru ta' oriġini tiegħu, u li 
huwa neċessarju li jinżamm l-ogħla livell ta' newtralità fir-rigward tal-pożizzjonijiet meħuda 
jew tal-interessi espressi mill-awtoritajiet pubbliċi Franċiżi.

Fl-aħħar nett, il-Membri għandhom joqogħdu attenti li ma jagħmlu xejn, b'mod partikolari 
permezz tad-dikjarazzjonijiet pubbliċi tagħhom, li jista' jimmina l-indipendenza tagħhom.

8. Inti jew qrabatek stretti (ġenituri, aħwa, sieħeb/sieħba legali u tfal) għandek jew 
għandhom xi negozju jew interessi fi ħdan kumpanija holding finanzjarja jew impenji 
oħra li jistgħu jidħlu f'kunflitt mad-dmirijiet futuri tiegħek? 

Mhux sa fejn naf jien.

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

Din ma hija bl-ebda mod problema għalija, peress li diġà kont soġġett għal dawn il-proċeduri:

- inkwantu Membru tal-Qorti tal-Awdituri Franċiża;

- inkwantu membru tal-Haut Conseil du Commissariat aux comptes (Kunsill Għoli tal-
Awdituri Uffiċjali), awtorità amministrattiva indipendenti responsabbli mir-
regolamentazzjoni u d-dixxiplina tal-professjoni ta' awditur, li fi ħdan tagħha jien 
nirrappreżenta lill-Qorti tal-Awdituri sa minn tmiem l-2014.

10. Inti involut f'xi proċedimenti legali li għaddejjin bħalissa? Jekk iva, jekk jogħġbok 
agħtina d-dettalji. 

Ma jien involut fl-ebda proċediment legali.

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

Qatt ma kelli kariga jew funzjoni politika.

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?

Bħala prinċipju, jien lest li nirrinunzja kwalunkwe kariga li kont elett għaliha kif ukoll kull 
pożizzjoni ta' responsabbiltà f'partit politiku. Fil-prattika, il-kwistjoni ma tqumx, peress li qatt 
ma kelli tali pożizzjoni u mhux qed nipprevedi li se jkolli.

13. Kieku kif tittratta każ ta' irregolarità serja jew saħansitra każ ta' frodi jew ta' korruzzjoni 
li jinvolvi ċittadini fl-Istat Membru tal-oriġini tiegħek?

Ma narax id-differenza li nista' nagħmel fil-ġestjoni ta' każijiet bħal dawn bejn dawk li fihom 
huma involuti ċ-ċittadini tal-Istat Membru tiegħi u dawk fejn dan ma jkunx il-każ, kemm jekk 
huma serji kif ukoll jekk le. Iż-żewġ każijiet għalija huma strettament l-istess u l-istess regoli 
japplikaw u se jiġu applikati minni. 

Qadi tad-dmirijiet
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14. X'għandhom ikunu l-karatteristiċi ewlenin ta' kultura ta' ġestjoni finanzjarja soda fi 
kwalunkwe servizz ċivili? Il-Qorti tal-Awdituri b'liema mod tista' tgħin fl-applikazzjoni 
ta' din il-kultura?

Il-ġestjoni finanzjarja tajba tas-servizz ċivili tikkostitwixxi, fil-fehma tiegħi, kundizzjoni 
essenzjali għall-funzjonament tajjeb tagħha, il-kredibbiltà u l-ewwel u qabel kollox hija 
importanti sabiex iċ-ċittadini kontribwenti jibqgħu favur l-eżistenza tal-awtoritajiet pubbliċi u 
l-eżerċizzju ta' dmirijiethom. 

Madankollu, din il-ġestjoni finanzjarja għandha titqies fil-kuntest ġenerali tas-sistema tas-
servizz ċivili. F'dan is-sens, il-kwalità tal-ġestjoni finanzjarja pubblika tiddependi fuq 
komponenti importanti oħra tas-sistema ta' governanza pubblika. Hija hi stess komponent ta' 
din is-sistema. Din tinkludi l-qafas ġenerali tal-governanza flimkien b'mod partikolari mal-
implimentazzjoni effikaċi tal-funzjonijiet ta' koordinazzjoni interministerjali, u l-fluss ta' 
informazzjoni utli bejn l-atturi pubbliċi. Din tinkludi wkoll is-sistema ta' reklutaġġ u taħriġ 
tal-uffiċjali pubbliċi, ir-regoli applikabbli għalihom, il-ġestjoni tal-karrieri individwali 
tagħhom, naturalment l-etika personali tagħhom jew il-protezzjoni tagħhom kontra abbuż 
possibbli ta' awtorità.

Fi kliem ieħor, il-"prinċipji tajba" tal-ġestjoni finanzjarja pubblika jkunu kompletament 
operattivi u implimentati biss jekk il-pedamenti tal-governanza pubblika huma fis-seħħ.

F'dak li jirrigwarda l-kwistjonijiet finanzjarji bħala tali, skonti m'hemmx differenza 
fundamentali bejn il-prinċipji li fuqhom hija bbażata l-ġestjoni "privata" tajba u l-ġestjoni 
"pubblika" tajba, bl-eċċezzjoni, mingħajr ebda dubju, tal-fatt li s-sistemi "pubbliċi" għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji ta' legalità u ta' trasparenza tal-ġestjoni. Fil-fehma tiegħi, l-osservanza 
skrupluża tal-legalità għandha tkun il-bażi tal-ġestjoni pubblika għar-raġuni eċċellenti li l-
attur li l-kompitu essenzjali tiegħu jikkonsisti preċiżament fid-definizzjoni, l-
implimentazzjoni u l-kontroll tar-regola tal-istat tad-dritt għandu huwa stess ikun eżemplari 
fil-ġestjoni ta' kuljum tiegħu. Fil-fatt, hija l-fiduċja taċ-ċittadini u l-kontribwenti fil-
funzjonament u fil-leġittimità tal-istituzzjonijiet pubbliċi li titqiegħed f'dubju fil-każ kuntrarju. 
Il-konformità mal-istat tad-dritt hija marbuta ma' rekwiżit speċifiku ta' integrità morali li 
huwa speċifiku għall-uffiċjali pubbliċi, irrispettivament mil-livell ġerarkiku tagħhom jew 
min-natura tal-attività tagħhom.

Il-kontraparti ta' dawn ir-rekwiżiti, jew pjuttost il-konsegwenza tagħhom, tinsab fil-prinċipju 
ta' trasparenza tal-azzjoni pubblika. Iċ-ċittadini, il-kontribwenti u r-rappreżentanti eletti 
għandhom dejjem ikunu jistgħu jivverifikaw kif jinġabru u jintnefqu r-riżorsi pubbliċi. 
Nixtieq insemmi l-Artikolu 15 tad-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u taċ-Ċittadin tal-
1789, li b'xi mod saret it-tieni motto għall-Qorti tal-Awdituri Franċiża: 

"Is-soċjetà għandha d-dritt li tirrikjedi minn kull uffiċjal pubbliku rendikont tal-
amministrazzjoni tiegħu".

Din is-sentenza tesprimi perfettament, minn aktar minn żewġ sekli, xi tfisser it-trasparenza 
tal-azzjoni pubblika, u l-obbligu ta' rendikont (accountability) li ġġib magħha. Din tista' tiġi 
adottata mill-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar kollha, li r-rwol essenzjali tagħhom huwa 
preċiżament li jippermettu li dak l-obbligu jitwettaq fil-prattika.

Barra minn dawn il-prinċipji ġenerali li huma speċifiċi ħafna għas-settur pubbliku, huwa 
possibbli li wieħed jirreferi għal prinċipji jew regoli oħra ta' natura aktar "ta' kuljum" jew 
komuni biex ikunu l-bażi ta' ġestjoni finanzjarja tajba tas-servizzi pubbliċi.

Naturalment insemmi l-prinċipji ta' ekonomija, ta' effikaċja u ta' effettività li għandhom 
jispiraw lill-amministraturi għaqlija kollha.
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Iżda l-ġestjoni tista' tkun effettiva biss jekk taħdem f'kuntest li jinkludi:

- Definizzjoni ċara u rilevanti tal-għanijiet li jridu jinkisbu u li għandhom jiġu evalwati

- Il-kapaċità amministrattiva adegwata biex jinkisbu dawn l-objettivi (u l-possibbiltà 
reali li din tiġi implimentata b'mod effiċjenti u mingħajr telf ta' żmien, li mhux dejjem 
ikun il-każ f'sistemi ċentralizzati ħafna);

- Qafas sempliċi u robust ta' kontroll intern, b'responsabbiltajiet definiti u murija b'mod 
ċar, linji ġerarkiċi u funzjonali rilevanti u rikonoxxuti bħala tali mill-persunal kollu 
kkonċernat;

- L-eżistenza ta' strumenti, proċeduri u korpi biex tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li 
dawn il-komponenti varji huma fis-seħħ u jistgħu jiġu implimentati b'mod effettiv: 
pjan tal-kontabbiltà rilevanti, informazzjoni finanzjarja (baġit, kontijiet u noti), 
kompluta, ċara u utli għall-ġestjoni, proċeduri interni robusti u definiti tajjeb, struttura 
ta' governanza xierqa u responsabbli u sistemi professjonali u indipendenti ta' awditjar 
intern u estern.

15. Skont it-Trattat, il-Qorti għandha l-obbligu li tassisti lill-Parlament huwa u jeżerċita s-
setgħat tiegħu ta' kontroll fuq l-eżekuzzjoni 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 sew is-sorveljanza pubblika fuq l-infiq ġenerali 
kif ukoll il-kosteffettività ta' dak l-infiq?

Jien nista' nipprovdi tweġiba preċiża u motivata għal din il-kwistjoni biss wara li nkun 
personalment esperjenzajt dawn ir-relazzjonijiet u l-punti possibbli ta' titjib tagħhom.

Madankollu, ninnota li r-relazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri u l-Parlament hija definita 
b'mod pjuttost konċiż iżda ċar mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 287 tiegħu, li jipprevedi li l-Qorti tal-Awdituri għandha tassisti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-Unjoni fil-funzjoni tagħhom ta' monitoraġġ tal-
eżekuzzjoni tal-baġit Ewropew. Ma naħsibx li niżbalja meta ngħid li kien il-Parlament u, fuq 
kollox, il-Kumitat tiegħu għall-Kontroll tal-Baġit li uża din id-dispożizzjoni bl-iktar mod 
attiv, u li l-Qorti dejjem sostniet li l-għan tagħha kien li tirrispondi bl-aħjar mod possibbli 
għat-talbiet li jistgħu jiġu ppreżentati lilha f'dan is-sens.

Madankollu, huwa ċertament possibbli li jinkiseb livell ogħla ta' interazzjoni u 
komunikazzjoni.

Il-Qorti tal-Awdituri Franċiża stess għaddiet minn din l-esperjenza f'sitwazzjoni li ma kinitx l-
istess bħal dik ta' bejn il-Parlament Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri: il-proċeduri 
ġew implimentati gradwalment, l-iskambji ta' kull tip żdiedu, l-interessi reċiproċi ġew 
identifikati u s-sistema għall-kollaborazzjoni li ġiet stabbilita, għalkemm dejjem tista' tkun 
aħjar, hija robusta.

Nista' nimmaġina, għalkemm għandi nivverifika dan fil-prattika, li t-titjib fil-kooperazzjoni 
jista' jinkludi l-elementi konkreti li ġejjin:

- il-puntwalità fil-prestazzjoni tax-xogħlijiet u l-produzzjoni tagħhom fi żmien li 
jippermetti l-aħjar użu tagħhom mill-Parlament;

- l-għażla ta' suġġetti għall-iskrutinju li huma ta' interess għall-Parlament;

- l-aktar ċarezza u leġġibbiltà possibbli fir-rapporti u l-formulazzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet prattiċi u preċiżi;

- iż-żamma u l-iżvilupp ta' relazzjonijiet ta' xogħol ta' kuljum li jippermettu fehim 
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reċiproku aħjar tax-xewqat u l-limiti ta' kull istituzzjoni.

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

Sabiex it-twettiq ta' awditi tal-prestazzjoni jġib miegħu valur miżjud, huwa l-ewwel meħtieġ li 
jiġi żgurat li d-data finanzjarja ta' bażi tkun kompluta u preċiża, u dan jimplika li l-awditi 
finanzjarji u tar-regolarità jitwettqu b'mod professjonali u sodisfaċenti. 

Iżda huwa ċar li l-valur miżjud tal-awditi tal-prestazzjoni huwa konsiderevoli fir-rigward tal-
qarrejja u l-utenti kollha tax-xogħol ta' istituzzjoni suprema tal-awditjar.

 Dan huwa qabel kollox il-każ għaċ-ċittadini kontribwenti, li għandhom b'hekk l-
opportunità li jikkonsultaw u jiskrutinaw ir-riżultati tal-azzjoni pubblika, politika u 
amministrattiva. Il-konklużjonijiet tal-awditu tal-prestazzjoni b'hekk jikkontribwixxu 
b'mod effikaċi għad-dibattitu pubbliku u jagħtuh evidenza oġġettiva.

 Dan huwa naturalment il-każ tal-korpi parlamentari, pereżempju, il-Parlament 
Ewropew, li mhux biss jiddisponi permezz tal-awditi tal-prestazzjoni minn dawn l-
elementi ta' evalwazzjonijiet oġġettivi fuq ir-riżultati tal-politiki, programmi u 
azzjonijiet li huwa approva jew li ntalab japprova, biex b'hekk ikun jista' jiddibatti 
dawn il-kwistjonijiet fuq bażi dokumentata, iżda jiddisponi wkoll mill-possibbiltà li 
jitlob lill-korpi politiċi jew amministrattivi responsabbli għal dawn il-politiki, 
programmi u azzjonijiet biex jirrappurtaw dwar it-twettiq tal-kompiti tagħhom. B'hekk 
fil-prinċipju, huma għandhom ingranaġġ ta' azzjoni biex jinfluwenzaw, jekk ikun 
hemm lok, dawn l-attivitajiet.

 Finalment, dan huwa l-każ tal-awtoritajiet eżekuttivi stess, li jiddisponu minn 
analiżijiet li ta' spiss ma jkunux jistgħu jwettqu huma stess minħabba nuqqas ta' ħin u 
ta' riżorsi u xi drabi ta' ideat. Fi kwalunkwe każ jekk jipprovaw iwettqu dawn l-
analiżijiet huma stess, dawn jistgħu jiġu akkużati li huma preġudikati u mhux 
indipendenti. Ir-riżultati tal-awditi tal-prestazzjoni, aċċettati u użati in bona fide mill-
uffiċjali pubbliċi għandhom jipprovdu kontribut għat-titjib tal-politiki pubbliċi, ir-
rilevanza tagħhom kif ukoll l-implimentazzjoni tagħhom. Dawn ir-riżultati jistgħu 
jwasslu wkoll għall-identifikazzjoni ta' prattiki tajba li jkun tajjeb li jixxerrdu bejn l-
amministrazzjonijiet pubbliċi kkonċernati. Għalhekk huma jagħtu kontribut importanti 
għall-proċess ta' titjib tal-ġestjoni pubblika, li għandu jkun objettiv prijoritarju u 
permanenti ta' kwalunkwe istituzzjoni suprema tal-awditjar.

Naturalment, it-teħid inkunsiderazzjoni tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-
awditi tal-prestazzjoni jiddependi b'mod fundamentali fuq ir-rilevanza ta' dawn l-awditi stess, 
is-solidità tal-metodoloġija tagħhom, u ċ-ċarezza u n-natura mhux ambigwa tal-kontenut 
tagħhom. Dan jista' jkun biss ir-riżultat ta' approċċ professjonali u oġġettiv, li l-għan tiegħu 
m'għandux ikun li jiġu penalizzati żbalji formali jew insinifikanti, jew it-tnejn li huma, iżda li 
jikkontribwixxi għat-titjib tal-effiċjenza tal-organizzazzjoni u l-effiċjenza tas-servizz 
pubbliku. Fil-fehma tiegħi m'hemm l-ebda dubju li l-irregolaritajiet iridu jiġu kkonstatati u 
rapportati bħala tali, jew saħansitra jirriżultaw f'miżuri li jissanzjonaw dawk responsabbli, 
iżda għandna noqgħodu attenti li ma naħlux riżorsi rari f'eżerċizzji li jistgħu jirriżultaw inutli.

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) fil-
qasam tal-awditjar tal-baġit tal-Unjoni Ewropea?

Diġà hemm relazzjonijiet intensi bejn il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-istituzzjonijiet 
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supremi tal-awditjar nazzjonali. Barra minn hekk, dawn huma previsti u definiti fl-
Artikolu 287 tat-TFUE. Il-modalitajiet ta' din il-kooperazzjoni jikkonċernaw primarjament l-
eżistenza u l-funzjonament tal-Kumitat ta' Kuntatt li jiġbor flimkien l-istituzzjonijiet kollha 
kkonċernati. Il-Kumitat ta prova tal-valur tiegħu u f'diversi okkażjonijiet kellu l-opportunità li 
jimplimenta miżuri prattiċi ta' kooperazzjoni li minnhom jibbenefikaw il-parteċipanti kollha, 
b'mod partikolari permezz tal-gruppi ta' ħidma tiegħu dwar is-suġġetti ta' interess komuni. 
Jistgħu jiġu previsti sforzi ta' kooperazzjoni addizzjonali, bħall-prattika ta' awditi paralleli jew 
konġunti dwar suġġetti kondiviżi, pereżempju bħall-ġestjoni ta' fondi Ewropej fil-livell 
nazzjonali jew proġett ta' investiment transfruntier iffinanzjat parzjalment mill-Unjoni 
Ewropea. 

Iżda jista' jkun hemm lok għal żieda fir-relazzjonijiet ta' kuljum bl-għan li jkun hemm 
familjarità reċiproka akbar, kemm fil-livell organizzattiv kif ukoll f'dak metodoloġiku B'mod 
partikolari, qed naħseb dwar l-iżvilupp tas-sekondar ta' awdituri minn istituzzjoni għal oħra. 
B'hekk aħna nilqgħu fil-Qorti Franċiża għal perjodu ta' mill-inqas sentejn fil-prinċipju, u fil-
prattika għal perjodu itwal, kollegi mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Din hija esperjenza li 
hija kkunsidrata b'mod unanimu bħala pożittiva ħafna miż-żewġ partijiet.

Eżempju ieħor ta' relazzjoni prattika ħafna huwa l-organizzazzjoni tal-preżentazzjoni tax-
xogħlijiet reċiproċi tagħna. Fil-fatt, hija prattika li jien esperjenzajt, peress li jien kont dak li 
mexxejt it-tim li wettaq ix-xogħol fuq il-linji ferrovjarji ta' veloċità għolja u li mar il-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri biex jippreżenta l-metodoloġija u r-riżultati ta' dan l-awditu. Nemmen li 
din il-preżentazzjoni qajmet ħafna interess u kkontribwiet għall-ħidma estensiva tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri dwar in-netwerks ta' veloċità għolja fl-Unjoni Ewropea.

Fil-każ tal-parlamenti, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f'dak nazzjonali, naturalment huma 
għandhom jiddefinixxu l-modi u l-mezzi ta' kooperazzjoni aktar mill-qrib. L-istituzzjonijiet 
supremi tal-awditjar ċertament jistgħu jikkontribwixxu għal dawn l-iżviluppi, pereżempju billi 
fl-istess ħin jiġbdu l-attenzjoni tal-interlokuturi parlamentari rispettivi tagħhom għal ċerti 
suġġetti fejn jista' jkun hemm tħassib komuni, bħall-effikaċja tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' 
kontroll tal-fondi Ewropej.

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

Il-Qorti tal-Awdituri mhijiex f'pożizzjoni li titlob direttament lill-Istati Membri jtejbu l-
affidabbiltà tal-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra, l-
iżgurar li l-Kummissjoni tiddisponi fil-fatt minn data rilevanti, eżatta u kompleta mogħtija 
mill-Istati Membri jagħmel parti mill-verifiki normali ta' awditu. Bl-istess mod, il-mandat tal-
Qorti jinkludi li din titlob lill-Kummissjoni tikkuntattja lill-Istati Membri biex tiżgura l-ogħla 
livell ta' affidabbiltà tal-informazzjoni pprovduta (eż. bl-użu ta' ċertifikazzjonijiet ta' partijiet 
terzi, it-twettiq ta' awditi, l-għoti ta' assistenza teknika lil dawk l-Istati li għandhom bżonnha, 
iżda wkoll is-simplifikazzjoni tan-natura u l-kwantità ta' informazzjoni meħtieġa, eċċ.).

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

Membru tal-Qorti tkun negattiva? 

Ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri huma bbażati fuq 
id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati Ewropej u sorsi oħra tad-dritt Ewropew. Madankollu, 
dawn jistgħu jkunu effikaċi biss jekk ikunu bbażati wkoll fuq il-fiduċja u r-rispett. Huwa ċar li 
opinjoni negattiva mill-Parlament għall-ħatra tiegħi bħala Membru tal-Qorti timmina dik ir-
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relazzjoni ta' fiduċja u l-eżerċizzju ta' dmirijieti mill-bidu nett. F'dawn iċ-ċirkustanzi, jena 
ċertament nirtira l-applikazzjoni tiegħi.
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