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SUGGESTIONS

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil ("EASO" jew "l-
Uffiċċju") jikkontribwixxi għal kooperazzjoni prattika msaħħa tal-Istati Membri dwar 
l-asil fl-Ewropa, jassisti lill-Istati Membri biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom u jaġixxi 
bħala ċentru ta' għarfien espert dwar l-asil;

2. Ifakkar fl-irregolaritajiet fl-Uffiċċju li ġew irrappurtati mill-Uffiċċju Ewropew ta' 
Kontra l-Frodi (OLAF) fl-2017 u r-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF ta' azzjoni 
dixxiplinarja lill-Bord ta' Tmexxija tal-EASO, id-deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija tal-
EASO tas-6 ta' Ġunju 2018 li d-Direttur Eżekuttiv jinħeles mill-funzjonijiet tiegħu 
b'effett immedjat, in-nomina ta' Direttur Eżekuttiv ad interim fis-6 ta' Ġunju 2018 u l-
ħatra ta' Direttur Eżekuttiv ġdid fis-16 ta' Ġunju 2019; 

3. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti") iddikjarat li t-tranżazzjonijiet li fuqhom 
huma bbażati l-kontijiet annwali tal-EASO għas-sena finanzjarja 2018 huma legali u 
regolari fl-aspetti materjali kollha u li l-pożizzjoni finanzjarja tiegħu sal-
31 ta' Diċembru 2018 hija rappreżentata b'mod ġust; jinnota, madankollu, li l-Qorti 
ħarġet opinjoni tal-awditjar kwalifikata ("nadifa") dwar il-legalità u r-regolarità tal-
pagamenti; jieħu nota tal-ispjegazzjoni tal-Qorti li l-opinjoni kwalifikata nħarġet 
b'relazzjoni mat-titjib li sar bil-mod tas-sitwazzjoni mhux sodisfaċenti rrapportata 
għas-sena 2017 fir-rigward tal-arranġamenti ta' governanza u ta' kontroll intern tal-
Uffiċċju, riflessa minn akkwist pubbliku irregolari maġġuri ieħor, u l-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet;

4. Jinnota li l-baġit tal-EASO żdied sostanzjalment minn EUR 79 miljun għal 
EUR 98 miljun (+24 %) filwaqt li l-persunal żdied biss minn 200 għal 207 (+3,5 %); 
jinsab imħasseb dwar is-sejba tal-Qorti li l-fondi ta' kontinġenza fil-baġit tal-EASO 
biex ikopru bżonnijiet operazzjonali urġenti u mhux previsti kienu nieqsa; jistieden 
lill-Uffiċċju jindirizza din is-sitwazzjoni b'konsultazzjoni mal-awtoritajiet baġitarji u l-
Kummissjoni, speċjalment fid-dawl tan-natura tal-attività operattiva tal-EASO;

5. Jinsab allarmat bil-fatt li l-Qorti sabet li s-sitwazzjoni tar-riżorsi umani fl-Uffiċċju 
marret għall-agħar b'mod esponenzjali fi tmiem l-2017 u li l-maġġoranza tal-postijiet 
vakanti, b'mod partikolari għall-maniġers fid-dipartiment tal-amministrazzjoni, kienu 
għadhom mhux mimlija fi tmiem l-2018;

6. Jiddispjaċih għad-dipendenza qawwija tal-EASO fuq il-ħaddiema interim biex l-
Uffiċċju jikkumpensa għan-nuqqas ta' esperti nazzjonali sekondati li l-Istati Membri 
huma obbligati jibagħtu skont ir-Regolament tal-EASO; iħeġġeġ lill-Uffiċċju jsegwi r-
rakkomandazzjoni tal-Qorti biex janalizza, flimkien mal-awtoritajiet baġitarji, l-
effiċjenza tal-persunal estern fil-konfront tal-kostijiet b'relazzjoni mal-persunal 
statutorju u jekk il-qafas legali applikabbli huwiex rispettat bis-sħiħ, speċjalment fir-
rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol; iqis, fi kwalunkwe każ, li għandu jiżdied il-
persunal tal-EASO biex l-Uffiċċju jkun jista' jwettaq b'mod xieraq id-dmirijiet fdati 
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lilu; jilqa', f'dan ir-rigward, il-pjan ta' reklutaġġ ambizzjuż stabbilit sadanittant u l-
impatt pożittiv tiegħu fuq il-mili ta' pożizzjonijiet vakanti; 

7. Jiddeplora l-fatt, li ġie kkonstatat mill-Qorti, li l-aderenza tal-Uffiċċju mal-mira ta' 
tnaqqis ta' 5 % tal-persunal wasslet għal nuqqas fil-qasam tas-servizzi tal-IT kemm fil-
Greċja kif ukoll fl-Italja; jinnota bi tħassib li l-Uffiċċju juża kuntratti ta' servizz għall-
forniment ta' servizzi tal-IT u servizzi oħra ta' konsulenza li ġew ifformulati b'tali mod 
li jistgħu jimplikaw l-assenjazzjoni ta' ħaddiema interim minflok il-forniment ta' 
servizzi jew prodotti definiti b'mod ċar; jirrikonoxxi li n-natura tal-operazzjonijiet tal-
Uffiċċju tagħmilha diffiċli li jitbassru l-iskadenzi u d-durata tal-kuntratti rilevanti iżda 
jistieden lill-EASO jiżgura li l-kuntratti jiġu fformulati b'mod li jipprevjeni 
kwalunkwe konfużjoni bejn l-akkwist ta' servizzi tal-IT u ta' ħaddiema interim;

8. Jieħu nota tat-tweġibiet tal-EASO għall-osservazzjonijiet tal-Qorti u l-isforzi biex 
jindirizzahom taħt id-Direttur Eżekuttiv il-ġdid, fost l-oħrajn billi jagħti prijorità lill-
konklużjoni ta' arranġamenti ta' akkoljenza mal-Italja, il-Greċja u Ċipru, billi jżid it-
trasparenza tal-proċeduri ta' reklutaġġ u billi jsaħħaħ il-funzjoni legali matul l-2019; 

9. Jirrikonoxxi l-isforzi magħmula mill-Uffiċċju fir-riforma tal-governanza tiegħu 
permezz tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Governanza tal-EASO, approvat mill-Bord ta' 
Tmexxija fl-2018; jinnota li għad iridu jitlestew madwar nofs l-azzjonijiet korrettivi 
mnedija mill-maniġment tal-Uffiċċju; jilqa' b'mod partikolari l-azzjonijiet korrettivi 
stabbiliti fir-rigward tal-istandards ta' kontroll intern; jistieden lill-EASO jtejjeb aktar 
il-proċessi ta' kontroll intern tiegħu billi jiddedika attenzjoni speċifika għall-
introduzzjoni ta' "politika ta' karigi sensittivi", inkluża mitigazzjoni ta' mekkaniżmi ta' 
kontroll u mobilità tal-persunal biex ir-riskji assoċjati ma' funzjonijiet sensittivi jiġu 
ġestiti aħjar.


