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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-
Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0277/2011 – 2011/2216(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-
Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 
2010, flimkien mat-tweġibiet taċ-Ċentru1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga (tfassil mill-ġdid)3, u b’mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-
19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej4, 
u b’mod partikolari l-Artikolu 94 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0000/2012),

1. ... ...l-kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena 
finanzjarja 2010;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deciżjoni, kif ukoll ir-

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 156.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 1.
4 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ 
tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-
Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
(serje L).
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2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0277/2011 – 2011/2216(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-
Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 
2010, flimkien mat-tweġibiet taċ-Ċentru1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga (tfassil mill-ġdid)3, u b’mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-
19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej1, 
u b’mod partikolari l-Artikolu 94 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0000/2012),

1. ... l-għeluq tal-kontijiet tal-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza 
fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2010;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deciżjoni lid-Direttur Ċentru 
Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 156.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 1.
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3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza 
għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0277/2011 – 2011/2216(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-
Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena 
finanzjarja 2010, flimkien mat-tweġibiet taċ-Ċentru2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej3, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u 
d-Dipendenza fuq id-Droga (tfassil mill-ġdid)4, u b’mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-
19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej5, 
u b’mod partikolari l-Artikolu 94 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0000/2012),

A. billi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri stqarret li kisbet assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet 
annwali għas-sena finanzjarja 2010 huma affidabbli, u li l-operazzjonijiet koperti bihom 
huma legali u regolari,

B. billi fl-10 ta' Mejju 2011 il-Parlament ta l-kwittanza id-Direttur Eżekuttiv Ċentru 

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
2 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 156.
3 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
4 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 1.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 20091, u fir-riżoluzzjoni 
tiegħu li takkumpanja d-deċiżjoni dwar il-kwittanza, fost affarijiet oħra:

- jitlob liċ-Ċentru jistabbilixxi struzzjonijiet u proċeduri adegwati għall-analiżi ta’ 
riporti potenzjali, u jtejjeb il-programmazzjoni u l-monitoraġġ tal-attivitajiet bl-
għan li jnaqqas ir-riporti,

- jitlob liċ-Ċentru jiżgura implimentazzjoni konsistenti tal-proċedura approvata ta’ 
evalwazzjoni tal-persunal,

- iħeġġeġ liċ-Ċentru jimplimenta, mingħajr dewmien, disa’ rakkomandazzjonijiet 
‘importanti ħafna’ tas-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) u jinforma lill-awtorità 
tal-kwittanza bil-progress li jkun sar,

C. billi l-baġit inizjali taċ-Ċentru għas-sena 2010 kien ta’ EUR 15 900 323 meta mqabbel 
ma’ EUR 14 700 000 fl-2009, u dan hu żieda ta’ 8.16 % meta mqabbel mal-2009; billi l-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-baġit taċ-Ċentru għall-2010 kienet ta’ EUR 14 800 0002, li 
jfisser żieda ta’ 4.59% meta mqabbla mal-2009,

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

1. Josserva mill-Kontijiet Annwali Final li d-dħul reali taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 
2010 ammonta għal EUR 16 245 886; jinnota li d-differenza bejn id-dħul reali tal-2010 u 
d-dħul imniżżel fil-baġit 2010 hi dovuta għal fatturi li ġejjin:

- il-ħlas fl-2010 ta’ EUR 362 000 mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni relatata mad-dħul 
baġitarju 2008 u 2009 taċ-Ċentru;

- kumpens ta’ EUR 16 437 li jikkorrispondi għall-bilanċ pożittiv tal-eżitu tal-
kontribuzzjoni 2008 u 2009 tan-Norveġja għall-baġit taċ-Ċentru;

- is-somma ta’ EUR 1 980, 00 tikkorrispondi għal ammont inkassat fl-2010 li ma 
ġiex imdaħħal fil-baġit 2010;

2. Jinnota li l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-2010 tammonta għal total ta’ EUR 14 800 000 
li minnhom ammont ta’ EUR 200 000 ġejjin mill-irkupru ta’ surplus ġie miżjud mal-
ammont ta’ EUR 14 600 000 imdaħħal fil-baġit;

3. Jinnota mill-Kontijiet Annwali Finali taċ-Ċentru li r-rata ta’ eżekuzzjoni rigward 
approprjazzjonijiet għall-baġit 2010 hi ta’ 98.82 % (0.03 % meta mqabbla mal-2009) 
għall-approprjazzjonijiet għall-impenji, 94,85 % għall-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet 
meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet għall-impenji (-1.66 % meta mqabbla mal-2009) u 
93.73 % għall-ħlasijiet meta mqabbla mal-baġit finali (-1.67 % meta mqabbla mal-2009);

4. Josserva. barra minn hekk, li d-data relatata mal-eżekuzzjoni tal-baġit ta’ Titolu I u II 
(persunal u attivitajiet ta’ appoġġ) uriet żieda meta mqabbla mar-rata ta’ eżekuzzjoni 
f'termini ta' impenji kif ukoll ħlasijiet, żieda ta’ +0.57 % u +13.4 % rispettivament;  
jinnota li r-rata ta’ eżekuzzjoni hi ta’ 99.15 % għall-approprjazzjonijiet għall-impenji u 

                                               
1 ĠU L 250, 27.9.2011, p. 167.
2 ĠU L 64, 12.03.2010, p. 1056-1057.
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96.64 % għall-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet, filwaqt li fl-2009 dawn kienu 98.58 % u 
95.30 % rispettivament;

5. Jistabbilixxi li r-rata ta’ eżekuzzjoni għat-Titolu III ( proġetti u attivitajiet operattivi) turi 
tnaqqis fl-użu tal-approprjazzjonijiet għall-impenji ta’ (-9,58 %) meta mqabbla mal-2009 
u tnaqqas żgħir fl-approprjazzjonijiet impenjata fl-approprjazzjonijiet tal-baġit finali ta’ 
1.37 %; jinnota wkoll li r-rata ta’ eżekuzzjoni hi ta’ 98.04 % għall-approprjazzjonijiet 
għall-impenji u 88.83 % għall-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet; jinnota miċ-Ċentru li s-
sitwazzjoni kienet dovuta għall-fatturi li ġejjin:

- aktar minn 70% tal-Punti Fokali Nazzjonali irnexxielhom biss jitolbu l-ħlas tal-
ewwel parti tal-konfinanzjament tal-REITOX 2010; 

- ma kinitx possibli l-eżekuzzjoni, qabel tmiem l-2010, ta’ xi ħlasijiet marbuta 
mal-finanzjament mill-ġdid tal-ispejjeż għal laqgħat tekniċi li saru fl-aħħar parti 
ta—sena;

- numru residwu ta’ ħlasijiet marbuta mal-implimentazzjoni ta’ kuntratti żgħar 
għal studji/stħarriġ tekniċi esterni ma setgħux jiġu eżegwiti, minħabba l-
konklużjoni tardiva tal-operazzjonijiet relevanti ta’ akkwist/kuntrattar;

Hu tal-fehma li rata ta’ eżekuzzjoni baxxa għall-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet taħt 
Titolu III jeffettwa l-iżvilupp tal-proġetti u l-attivitajiet taċ-Ċentru u jista’ jkollhom 
impatt negattiv fuq ir-riżultati ppjanati; jitlob għaldaqstant liċ-Ċentru biex jieħu 
azzjonijiet immedjati biex iżid ir-rata ta’ eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet għall-
ħlasijiet fil-futur u biex iżomm lill-awtorità ta’ kwittanza informata dwar il-progress 
miksub;

Approprjazzjonijiet riportati

6. Jilqa’ l-inizjattiva taċ-Ċentru li jkompli jnaqqas il-volum ta’ approprjazzjonijiet riportati; 
jirrikonoxxi, b’mod partikolari, li skont ir-Rapport ta’ Attività Annwali tiegħu, iċ-Ċentru 
ħa l-miżuri li ġejjin: 

- ħames sessjonijiet ta’ taħriġ dwar l-operazzjonijiet tal-baġit u l-proċessi tal-
akkwist li saru għall-atturi finanzjarji u operattivi differenti taċ-Ċentru,

- ġew stabbiliti struzzjonijiet u proċeduri aktar ċari u aktar strutturati għall-analiżi 
u l-prevenzjoni tar-riporti,

- il-proċess tas-sejħiet għall-offerti għall-implimentazzjoni tal-Programm ta’ 
Ħidma Annwali/Baġit safejn kien possibbli ġie antiċipat minn qabel biex bħala 
regola dawn il-proċessi jsiru waqt l-ewwel semestru tas-sena,

- ġie impjegat membru tal-persunal AD biex itejjeb il-kapaċità taċ-Ċentru li 
jippjana u jissorvelja l-attivitajiet tiegħu;

Jitlob madankollu lill-Qorti tal-Awdituri biex tinforma lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-
effikaċja ta’ dawn il-miżuri;

Sistema ta’ kontabilità

7. Jirrikonoxxi mill-Kontijiet Annwali Finali li ċ-Ċentru implimenta struttura tad-dħul ġdida 
li nħolqot bl-ABAC biex tissimplifika u tiġġestixxi aħjar l-ordnijiet ta’ rkupru; 



PR\880645MT.doc 9/11 PE473.985v01-00

MT

8. Jinnota wkoll li ċ-Ċentru rreveda s-sistema tal-ġestjoni tiegħu ibbażata fuq l-attivitajiet u 
ddefinixxa sistema ta’ kontabilità bbażata fuq l-ispejjeż; jirrikonoxxi b’mod partikolari li 
l-applikazzjonijiet ABAC u SAP CO relevanti ġew konfigurati u l-fażi tal-produzzjoni 
għandha tibda fl-ewwel tliet xhur tal-2011; +jitlob liċ-Ċentru jinforma lill-awtorità ta’ 
kwittanza bil-progress li jsir f’din il-kwistjoni;

Akkwist pubbliku

9. Jinnota mill-Kontijiet Annwali Finali li numru residwu ta’ ħlasijiet marbuta mal-
implimentazzjoni ta’ kuntratti żgħar għal studji/stħarriġ tekniċi esterni ma ġiex eżegwit 
minħabba l-konklużjoni tardiva tal-operazzjonijiet relevanti ta’ akkwist/kuntrattar, 
f’konformità mal-istat ta’ avvanz mal-proġetti konċernati tal-Programm ta’ Ħidma taċ-
Ċentru; 

Prestazzjoni  

10. Jitlob liċ-Ċentru jqis debitament il-livell ta’ rappurtar fl-ippjanar tal-attivitajiet tiegħu; 
iħeġġeġ, b’mod partikolari, liċ-Ċentru biex jiżgura li l-Rapport ta’ Attività Annwali jkun 
jirrifletti realment il-Programm ta’ Ħidma Annwali u li l-ippjanar tar-riżorsi għall-
attivitajiet (ABB) ikun allinjat mal-istruttura organizzattiva tal-Aġenzija biex jippermetti 
l-monitoraġġ tal-eżekuzzjoni tal-baġit;

Valutazzjoni tar-Riskji 

11. Jinnota mir-Rapport ta’ Attività Annwali ta’ Attivitajiet li ċ-Ċentru approva metodoloġija 
komprensiva għat-twettiq tal-identifikazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji bħala għodda 
għat-titjib tal-ġestjoni tar-riskji fi ħdan iċ-Ċentru;  jitlob madankollu lill-Qorti tal-
Awdituri biex tinforma lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-effikaċja ta’ dawn il-miżuri 
meħuda miċ-Ċentru; jitlob ukoll lill-IAS jivverifika debitament li r-reġistru ċentrali tar-
riskji ġie stabbilit b’mod effettiv, f’konformità mar-rakkomandazzjoni u r-rekwiżiti tal-
IAS kif stipulati fl-Istandards għall-Kontroll Intern taċ-Ċentru;

Awditjar Intern

12. Jirrikonoxxi li fl-2010 l-IAS wettaq awditjar tal-ġestjoni tal-outputs għall-
komunikazzjoni esterna biex jivvaluta u jagħti assigurazzjoni dwar il-kontrolli interni 
applikabbli għall-outputs għall-komunikazzjoni esterna; jinnota b’mod partikolari li 
matul is-snin ħarġu diversi dokumenti strateġiċi li jkopru l-qasam tal-komunikazzjoni 
iżda dawn ma ġewx marbuta mal-Programm ta’ Ħidma Annwali 2010 u l-Programm ta’ 
Ħidma Multi-Annwali 2010-2012, u li ma ġie ppjanat l-ebda aġġornament perjodiku tal-
gruppi fil-mira tul iċ-ċiklu tal-ħajja tad-dokumenti tal-ippjanar, minkejja li dan hu mitlub 
fl-Istrateġija tal-Komunikazzjoni taċ-Ċentru;

13. F’dan ir-rigward iħeġġeġ liċ-Ċentru jorbot l-istrateġija tal-Komunikazzjoni ġejjiena 
tiegħu mad-dokumenti tal-ippjanar (multi)annwali tiegħu u li jirrieżamina l-ħtiġijiet tal-
gruppi fil-mira;

14. Jirrikonoxxi li ċ-Ċentru għadu jrid jimplimenta 5 rakkomandazzjonijiet “importanti 
ħafna” mill-awditjar tal-IAS dwar “ġestjoni tal-għotjiet” (magħmula fl-2009) u “L-Istat 
ta’ tħejjija għall-Bidla” (2008); jinsab imħasseb dwar il-fatt li għal 3 
rakkomandazzjonijiet “importanti ħafna”, l-implimentazzjoni twalet lil hinn mid-data 
definita miċ-Ċentru fil-pjan ta’ azzjoni oriġinali tagħha; jinnota wkoll li aktar 
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rakkomandazzjoni waħda oħra ġiet rapportata bħala li ġiet implimentata miċ-Ċentru sa 
tmiem l-2010 u qed tistenna segwitu mill-IAS bil-għan li tkun konfermata l-
implimentazzjoni effettiva tagħha; iħeġġeġ liċ-Ċentru, għaldaqstant, biex jieħu passi 
immedjati biex jirrimedja s-sitwazzjoni u jinforma lill-awtorità ta’ kwittanza dwar il-
miżuri meħuda;

15. Jinnota wkoll li rakkomandazzjoni dwar il-kontumaċja mal-Ftehim dwar l-Għoti ġiet 
miċħuda miċ-Ċentru; iħeġġeġ liċ-Ċentru, għaldaqstant, biex jispjega d-deċiżjoin tiegħu 
lill-awtorità ta’ kwittanza;

o
o o

16. Jiġbed l-attenzjoni għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu minn rapport ta' kwittanza 
preċedenti, kif stipulat fl-Anness ta' din ir-riżuluzzjoni;

17. Jirreferi, fir-rigward tal-kummenti l-oħrajn li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tiegħu dwar il-
kwittanza, li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... 2012 dwar il-
prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.



Anness
Rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' dawn l-aħħar snin

Ċentru Ewropew għall-
Monitoraġġ tad-Droga u 

d-Dipendenza fuq id-
Droga

2006 2007 2008 2009

Prestazzjoni 

- Il-prinċipji baġitarji tal-
annwalità u l-ispeċifikazzjoni ma
kinux osservati b'mod strett: 
numru kbir ta' trasferimenti ta' 
approprjazzjonijiet bejn il-linji 
baġitarji u f'ħafna każijiet, id-
dokumentazzjoni ġustifikattiva 
ma kinitx dettaljata biżżejjed

mhux applikabbli

- Jistieden lill-Aġenzija tistabbilixxi objettivi 
SMART u indikaturi RACER, kif ukoll 
tagħmel dijagramma ta' Gannt→biex 
tippromwovi approċċ orjentat lejn il-ksib tar-
riżultati

- Jistieden liċ-Ċentru jagħmel dijagramma ta' 
Gantt parti mill-programmazzjoni għall kull 
attività operattiva tiegħu

Ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja

-Ir-regoli tal-akkwist ma kinux 
implimentati b’mod strett

- Iċ-Ċentru għandu nuqqas ta’ qbil man-Norveġja 
dwar il-kalkolu tal-kontribuzzjnoi finanzjarja tan-
Norveġja għall-parteċipazzjoni tagħha fil-ħidma 
taċ-Ċentru. Iċ-Ċentru għandu jipprova jirrisolvi dan 
in-nuqqas ta’ qbil malajr kemm jista’ jkun għax dan 
għandu impatt fuq il-baġit u fuq id-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji taċ-Ċentru (l-istima taċ-Ċentru hi EUR 
80 000 akbar minn dik tal-awtoritajiet Norveġiżi)

mhux applikabbli

- Jitlob liċ-Ċentru jistabbilixxi struzzjonijiet u 
proċeduri adegwati għall-analiżi ta’ riporti 
potenzjali, u jtejjeb il-programmazzjoni u l-
monitoraġġ tal-attivitajiet bl-għan li jnaqqas ir-
riporti
- Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri irrappurtat 
€339 000 riprtati mill-approprjazzjoni tal-2009 
għal Titolu II Nefqa Amministrattiva(26%)

Ir-riżorsi umani mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli

- Jitlob liċ-Ċentru jiżgura implimentazzjoni 
konsistenti tal-proċedura approvata ta’ 
evalwazzjoni tal-persunal

Awditjar intern mhux applikabbli mhux applikabbli

- Jitlob liċ-Ċentru jissodisfa 26 mill-41 
rakkomandazzjoni li saru mis-Servizz tal-
Verifika Interna fl-2006: i.e. kontroll tal-
kwalità tal-post il-ġdid, prekawzjonijiet kontra 
ħsara minħabba xi dħul ta’ ilma, pjan ta’ 
kontinwità tan-negozju u investiment fit-
tagħmir; l-implimentazzjoni tal-istandards ta’ 
kontrol intern (promozzjoni tal-persunal, 
valutazzjoni tal-persunal, ġestjoni tar-riskji)

- Jitlob liċ-Ċentru jinforma lill-awtorità ta’ 
kwittanza bil-progress li jsir dwar il-ġestjoni  
tar-riskji u l-analiżi annwali tar-riskji

- Iħeġġeġ liċ-Ċentru jimplimenta bla dewmien 9 
rakkomandazzjonijiet importanti ħafna u 
jinforma lill-awtorità ta’ kwittanza bil-progress 
li jkun sar 


