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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-
Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 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 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-21 ta’ April 2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-
Mard3, u b’mod partikolari l-Artikolu 23 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 partikolarment għall-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 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2012),

1. ... kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanazjarja 2010;

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

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deċiżjoni u r-riżoluzzjoni li 
tifforma parti integrali minnha lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 122.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 142, 30.4.2004, p. 1.
4 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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Kontroll tal-Mard, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li 
tiġi ppubblikata fil-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-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-
Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 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 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-21 ta’ April 2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-
Mard3, u b’mod partikolari l-Artikolu 23 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 partikolarment għall-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 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2012),

1. ... l-għeluq tal-kontijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
għas-sena finanzjarja 2010;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deċiżjoni lid-Direttur taċ-
Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 
lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea (serje L).

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 122.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 142, 30.4.2004, 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-Prevenzjoni u l-Kontroll 
tal-Mard għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-
Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 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 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-21 ta’ April 2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-
Mard4, u b’mod partikolari l-Artikolu 23 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 partikolarment għall-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 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (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 li jaqgħu 
taħthom huma legali u regolari,

B. billi fl-10 ta' Mejju 2011 il-Parlament ta l-kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Ewropew 

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
2 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 122.
3 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
4 ĠU L 142, 30.4.2004, p. 1.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-
istess Ċentru għas-sena finanzjarja 20091, u fir-Riżoluzzjoni tiegħu li takkumpanja d-
deċiżjoni tal-kwittanza, inter alia:

- talab liċ-Ċentru jagħmel, f'tabella li għandu jehmeż mar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri, 
paragun bejn dak li wettaq matul is-sena ta’ kwittanza eżaminata u dak li wettaq waqt 
is-sena finanzjarja ta’ qabel,

- talab liċ-Ċentru jindirizza l-livell għoli ta’ riporti li għandu impatt negattiv fuq l-
implimentazzjoni tal-baġit u qed imur kontra l-prinċipju tal-annwalità,

- talab liċ-Ċentru jissodisfa l-obbligu tiegħu li jibgħat lill-awtorità ta’ kwittanza rapport 
imfassal mid-Direttur tiegħu li fih jiġbor sommarju tal-kontenut tar-
rakkomandazzjonijiet tas-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS),

C. billi l-baġit totali taċ-Ċentru għas-sena 2010 kien ta’ EUR 57 800 000 meta mqabbel mal-
EUR 49 200 000 fl-2009, żieda ta’ 17.5%; billi l-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni Ewropea 
għall-baġit taċ-Ċentru għall-2010 kien ta’ EUR 53 223 0002,

Il-Ġestjoni Baġitarja u Finanzjarja

1. Ifakkar li l-kontribuzzjoni inizjali tal-Unjoni Ewropea lill-Aġenzija għall-2010 laħqet l-
EUR 53 078 000; jinnota madankollu li EUR 145 000, li ġejjin mill-irkupru ta’ bilanċ 
favorevoli, żdiedu magħhom u li, għaldaqstant, jagħmlu l-kontribuzzjoni totali tal-
Unjoni Ewropea għall-2010 ta’ EUR 53 223 000;

2. Jenfasizza, madankollu, li skont l-adozzjoni definittiva tal-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 s-sussidju totali taċ-Ċentru kien magħmul minn:

- sussidju ta’ EUR 33 360 000 għat-Titoli I u II, u 
- sussidju ta’ EUR 22 895 000 għat-Titolu III li minnhom tħallsu EUR 10 000 0003.

Jinnota li ż-żewġ sussidji jammontaw għal EUR 56 225 000; josserva li dan l-ammont 
huwa differenti mill-ammont preżentat bħala l-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni Ewropea 
liċ-Ċentru għall-2010; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-Kummissjoni Ewropea tinforma lill-
awtorità ta’ kwittanza bl-ammont eżatt tas-sussidju allokat liċ-Ċentru għas-sena 
finanzjarja 2010 u tispjega ċ-ċifri differenti preżentati fl-adozzjoni definittiva tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 rigward iċ-Ċentru;

3. Jieħu nota miċ-Ċentru li ntlaħaq it-tieni ftehim ta’ għotja finanzjarja mad-DĠ Tkabbir 
għal perjodu inizjali ta’ sentejn u li żieda sussegwenti fil-baġit ta' EUR 400 000 għall-
perjodu 2009-2010 ġiet implimentata fl-2010; jinnota li fl-2011 iċ-Ċentru kellu 
jippreżenta talba biex iġedded il-perjodu tal-għotja;

4. Jirrikonoxxi mill-Kontijiet Annwali Definittivi taċ-Ċentru li l-eżekuzzjoni tal-baġit 
għas-sena li spiċċat fl-2010 laħqet il-95% f’dawk li huma approprjazzjonijiet għall-
impenji; madankollu jinsab imħasseb minħabba li l-eżekuzzjoni tal-baġit f’dawk li 

                                               
1 ĠU L 250, 27.9.2011, p. 145.
2 ĠU L 64, 12.3.2010, p. 988.
3 ĠU L 64, 12.3.2010, p. 986.
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huma ħlasijiet laħqu biss it-68% tal-baġit totali; madankollu jħoss li diġà sar titjib meta 
mqabbel mad-59% fl-2009 iżda jqis li hemm bżonn li jsiru aktar sforzi miċ-Ċentru f’dan 
ir-rigward;

5. Jinnota mir-Rapport Annwali taċ-Ċentru għall-2010 li d-Direttur, bħala l-Uffiċjal tal-
Awtorizzazzjoni, iddelega responsabbiltà finanzjarja lil ħames Kapijiet tal-Unità, u għal 
perjodu ta’ żmien, lill-Koordinatur tal-Uffiċċju tad-Direttur; jinnota, madankollu, li l-
kuntratti kollha li jaqbżu l-EUR 250 000 għandhom bżonn il-firma tad-Direttur;

Riporti ta' approprjazzjonijiet

6. Jirrikonoxxi mill-Qorti tal-Awdituri li fl-2010, l-ammont ta’ EUR 15 600 000, 
ekwivalenti għal 27% tal-baġit totali inkluż 50% tat-Titolu III – Nefqa operattiva, ġie 
riportat għall-2011; iħeġġeġ għal darba oħra liċ-Ċentru biex jirrimedja immedjatament 
in-nuqqasijiet irrappurtati mill-Qorti tal-Awdituri dwar riporti; jenfasizza li livell għoli 
ta’ riporti għandu impatt negattiv fuq l-implimentazzjoni tal-baġit; 

7. Jinsab imħasseb li dan il-livell għoli ta’ trasferiment 'l quddiem, imqabbel ma’ livell 
baxx ta’ nfiq dovut huwa eċċessiv u jmur kontra l-prinċipju tal-annwalità;

Sistema ta' kontabilità

8. Jinnota mir-Rapport taċ-Ċentru dwar il-Ġestjoni Baġitarja u Finanzjarja li l-2010 kienet 
l-ewwel sena kompleta li ċ-Ċentru implimenta l-baġit tiegħu għal sena sħiħa permezz 
tal-ABAC WF (is-sistema integrata ta’ baġit u ta’ kontabilità tal-KE);

9. Jirrikonoxxi mir-Rapport Annwali tal-2010 li ċ-Ċentru rreveda l-proċeduri interni għall-
pagamenti u l-impenji;

Akkwist

10. Josserva mir-Rapport Annwali tad-Direttur taċ-Ċentru li fl-2010, l-uffiċċju tal-akkwist 
tratta 50 proċedura miftuħa u 18-il proċedura negozjata kif ukoll 8 talbiet għal proposti; 
jitlob liċ-Ċentru jipprovdi lill-awtorità ta’ kwittanza b’riżultati għal kull proċedura tal-
akkwist;

11. Jinnota li wara ħames snin ta’ negozjati, ġie ffirmat Ftehim dwar is-Sede bejn iċ-Ċentru 
u l-Ministeru Svediż għall-Kura tal-Anzjani u s-Saħħa Pubblika;

Riżorsi Umani

12. Jirrikonoxxi li d-Direttur preċedenti ħalla ċ-Ċentru fi Frar 2010 biex jieħu kariga fl-
Uffiċċju Reġjonali għall-Ewropa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

13. Iħeġġeġ liċ-Ċentru jimplimenta miżuri suffiċjenti li jiggarantixxu t-trasparenza fil-
proċeduri ta’ reklutaġġ tiegħu; jinsab partikolarment imħasseb dwar il-konklużjonijiet 
tal-Qorti tal-Awdituri: fejn jidher li la l-limiti li l-kandidati kellhom jilħqu biex jiġu 
mistiedna għal intervista, u lanqas dawk meħtieġa biex jitpoġġew fuq il-lista ta’ riżerva 
ma ġew stabbiliti minn qabel; jinnota li dan jista’ jkopri jew juri sitwazzjoni ta’ 
nepotiżmu jew kunflitt ta’ interessi;
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14. Jinnota mir-Rapport taċ-Ċentru dwar il-Ġestjoni Baġitarja u Finanzjarja li n-numru 
totali ta’ aġenti temporanji jaħdmu fiċ-Ċentru sal-31 ta’ Diċembru 2010 kien ta’ 175, 
minn 200 kariga provduta fl-Organigramma tal-2010;

15. Jagħraf ukoll mir-Rapport li fl-2010 r-rata tal-bdil tal-aġenti temporanji u dawk
kuntrattwali kienet ta’ 7%;

Prestazzjoni

16. Jirrikonoxxi li ċ-Ċentru bħalissa qed jaħdem mas-sħab tiegħu biex jimplimenta bidliet 
abbażi tal-lezzjoni meħuda mill-pandemija H1N1 tal-2009, sabiex titjieb ulterjorment il-
prestazzjoni taċ-Ċentru għall-futur; jinnota madankollu l-kontribuzzjonijiet importanti 
taċ-Ċentru fil-miżuri meħuda għall-ġlieda kontra l-pandemija H1N1, permezz ta' gwidi 
preliminari li ħareġ fl-2009 dwar “L-użu ta' vaċċini speċifiċi għall-influwenza 
pandemika”;

L-awditjar intern

17. Josserva mir-Rapport taċ-Ċentru għall-Ġestjoni Baġitarja u Finanzjarja li saret reviżjoni 
tal-implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Kontroll Intern; jinsab imħasseb b’mod partikolari 
li tnejn mill-istandards għadhom ma ġewx implimentati, b’mod partikolari l-kontinwità 
tan-negozji u l-valutazzjoni tal-attivitajiet, u li erbgħa oħra ġew implimentati biss b’mod 
parzjali; iħeġġeġ għaldaqstant liċ-Ċentru jieħu azzjoni immedjata f’dan ir-rigward u 
jinforma lill-awtorità ta' kwittanza bl-istadju tal-implimentazzjoni ta' dawn l-istandards;

18. Jagħraf mir-Rapport taċ-Ċentru għall-Ġestjoni Baġitarja u Finanzjarja li l-awditjar 
ippjanat għas-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) dwar “Proċessi li jappoġġaw it-twaqqif 
tal-Programm ta’ Ħidma Annwali, li jiffuka fuq is-Sistema tal-Ġestjoni tal-
Informazzjoni’ ġie pospost għall-2011; jitlob għaldaqstant liċ-Ċentru jinforma l-awtorità 
ta’ kwittanza bil-konklużjonijiet tal-IAS fil-bidu tal-2012;

19. Jirrikonoxxi wkoll miċ-Ċentru li fi tmien l-2010 l-awditjar tal-IAS ma rrapporta l-ebda 
konklużjoni kritika; madankollu sitt punti importanti kien għadhom miftuħa; ġie 
informat miċ-Ċentru li erbgħa minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet jikkonċernaw il-
komunikazzjoni tas-saħħa, l-indikaturi tal-prestazzjoni, il-lista ta’ kontroll użata mill-
atturi finanzjarji u l-istima tal-ispejjeż tal-laqgħat taċ-Ċentru; iħeġġeġ liċ-Ċentru 
jinforma lill-awtorità ta’ kwittanza dwar iż-żewġ rakkomandazzjonijiet l-oħra li għad 
iridu jiġu implimentati miċ-Ċentru;

o
o o

20. Jiġbed l-attenzjoni għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu fir-rapporti ta’ kwittanza 
preċedenti, kif stabbilit mill-Anness ta’ din ir-riżoluzzjoni;

21. Jirreferi, f’dan ir-rigward għall-osservazzjonijiet l-oħra 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.
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Anness
Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew fis-snin preċedenti

Iċ-Ċentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-
Kontroll tal-Mard

2006 2007 2008 2009

Prestazzjoni/
Akkwist

– Ir-regoli tal-akkwist mhumiex infurzati b’mod strett: 
nuqqas ta’ kriterji ta' selezzjoni ċari ; għażla ħażina 
tal-proċedura; nuqqas ta’ rispett għall-proċedura 
deskritta fl-avviż għall-offerti; nuqqas ta’ 
dokumentazzjoni dwar il-proċeduri ta’ reklutaġġ 

n.a.

– Jitlob liċ-Ċentru jistabbilixxi paragun bejn 
dak li wettaq matul is-sena ta’ kwittanza 
eżaminata u dak li wettaq fis-sena 
finanzjarja ta’ qabel, bil-għan li l-awtorità ta' 
kwittanza tkun tista' tevalwa b’mod aktar 
effettiv il-prestazzjoni taċ-Ċentru minn sena 
għall-oħra

- Ma sar l-ebda ftehim dwar is-sede bejn iċ-
Ċentru u l-Gvern Svediż minħabba li kien 
għad hemm wisq kwistjonijiet pendenti li 
kellhom bżonn aktar negozjati

– Jitlob liċ-Ċentru jagħmel paragun bejn 
dak li wettaq matul is-sena ta’ kwittanza 
eżaminata u dak li wettaq waqt is-sena 
finanzjarja ta’ qabel

Riporti ta' 
approprjazzjonijiet 

– Il-prinċipju tal-annwalità mhuwiex osservat b’mod 
strett: Kważi 45% tal-impjeni li daħlu għalihom matul 
is-sena ġew trasferiti. Barra minn hekk, matul it-tieni 
nofs tal-2006, saru ħafna trasfermineti tal-persunal→ 
stimi impreċiżi tal-bżonn għall-persunal

– Il-prinċipju tal-annwalità mhuwiex osservat 
b’mod strett: nuqqasijiet fl-ipprogrammar, is-
sorveljar u l-implimentazzjoni sussegwenti tal-
baġit taċ-Ċentru
– Meta l-emendi tal-baġit kienu deċiżi, ma saret l-
ebda evalwazzjoni tal-impatt tagħhom fuq il-
programm tax-xogħol u fuq il-kisba tal-objettivi

– Il-prinċipju tal-annwalità mhuwiex 
strettament osservat: nuqqasijiet fl-
ipprogrammar u l-implimentazzjoni 
sussegwenti tal-baġit taċ-Ċentru
– Jitlob lill-Kummissjoni teżamina modi li 
jiżguraw li jiġi implimentat il-prinċipju tal-
bżonnijiet ibbażat fuq il-ġestjoni tal-flus 
kontanti →Iċ-Ċentru jżomm livelli 
enormement għolja ta’ riżervi ta’ flus 
kontanti fuq perjodi twal 
(31 ta’ Diċembru 2008: EUR 16 705 091)

– Jitlob għaldaqstant liċ-Ċentru biex 
jinforma lill-awtorità ta’ kwittanza bil-
miżuri li ttieħdu għar-rimedju ta’ dan in-
nuqqas; Livell għoli ta’ riporti li għandu 
impatt negattiv fuq l-implimentazzjoni tal-
baġit u jmur kontra l-prinċipju tal-
annwalità

Ir-riżorsi umani n.a. n.a.
– Nuqqasijiet fl-ippjanar tal-proċeduri ta’ 
reklutaġġ n.a.

L-awditjar intern
– Ittieħdu impenji legali mingħajr impenji baġitarji 
preċedenti, bi ksur tar-Regolament Finanzjarju

– L-Aġenzija ma kinitx f’konformità mar-
Regolament Finanzjarju u l-prinċipju tal-
ekonomija: fl-2007 iċ-Ċentru ħallas 
0.5 miljun ewro għar-rinnovament tal-bini 
prinċipali tiegħu, wara ftehim iffirmat miċ-Ċentru 
u s-sid tal-bini. Dan il-ftehim ma kienx 
jispeċifika n-natura tax-xogħolijiet li kellhom 
isiru, lanqas l-iskadenzi u l-kundizzjonijiet ta’ 
pagament 

– Iċ-Ċentru ma ssodsifax b’mod komprensiv 
l-obbligu tiegħu li jibgħat, lill-awtorità 
responsabbli għall-kwittanza, rapport 
imfassal mid-Direttur tiegħu li fih jiġbor 
sommarju tan-numru ta’ awditjar intern li 
saru mill-awditur intern 

– Iċ-Ċentru ma ssodisfax b’mod 
komprensiv l-obbligu tiegħu li jibgħat, lill-
awtorità ta’ kwittanza, rapport imfassal 
mid-Direttur tiegħu li jiġbor sommarju tal-
kontenut tar-rakkomandazzjoni tal-IAS


