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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 
għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-
sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali definittivi tal-
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2010, flimkien mat-tweġibiet tal-
Aġenzija1,

– 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 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90 tas-7 ta’ Mejju 1990 dwar 
l-istabbiliment ta’ l-Aġenzija ta’ l-Ambjent Ewropew u n-network ta’ l-informazzjoni u l-
osservazzjoni ta’ l-ambjent Ewropew3, u b'mod partikulari l-Artikolu 13 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent n-Netwerk 
Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent4, u b'mod partikulari l-Artikolu 
13 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 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2012),

1. .... lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għall-implimentazzjoni tal-

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 57.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 120, 11.5.1990, p. 1.
4 ĠU L 126, 21.5.2009, p. 13.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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baġit tal-Aġenzija 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-
riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent, 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 tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 
2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-
sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali definittivi tal-
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2010, flimkien mat-tweġibiet tal-
Aġenzija1,

– 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 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90 tas-7 ta’ Mejju 1990 dwar 
l-istabbiliment ta’ l-Aġenzija ta’ l-Ambjent Ewropew u n-network ta’ l-informazzjoni u l-
osservazzjoni ta’ l-ambjent Ewropew3, u b'mod partikulari l-Artikolu 13 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent n-Netwerk 
Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent4, u b'mod partikulari l-Artikolu 
13 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 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2012),

1. ... ... l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena 

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 57.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 120, 11.5.1990, p. 1.
4 ĠU L 126, 21.5.2009, p. 13.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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finanzjarja 2010;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni lid-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, 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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3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza 
għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena 
finanzjarja 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali definittivi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-
sena finanzjarja 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali definittivi tal-
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2010, flimkien mat-tweġibiet tal-
Aġenzija1,

– 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 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej2, u b'mod partikolari l-Artikolu 185 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90 tas-7 ta’ Mejju 1990 dwar 
l-istabbiliment ta’ l-Aġenzija ta’ l-Ambjent Ewropew u n-network ta’ l-informazzjoni u l-
osservazzjoni ta’ l-ambjent Ewropew3, u b'mod partikulari l-Artikolu 13 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 401/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent n-Netwerk 
Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent4, u b'mod partikulari l-Artikolu 
13 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 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2012),

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 57.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 120, 11.5.1990, p. 1.
4 ĠU L 126, 21.5.2009, p. 13.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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A. billi l-Qorti tal-Awdituri tiddikjara li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet 
annwali għas-sena finanzjarja 2010 huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet koperti bihom 
huma legali u regolari,

B. billi fl-10 ta' Mejju 2011 il-Parlament ta lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena 
finanzjarja 20091, u fir-riżoluzzjoni tiegħu li takkumpanja d-deċiżjoni dwar il-kwittanza, 
fost affarijiet oħra:

- ħeġġeġ lill-Aġenzija tkompli bl-isforzi tagħha biex tkompli tiżviluppa l-metodi ta' 
komunikazzjoni tagħha sabiex tattira aktar kopertura tar-riżultati tagħha mill-midja, 
peress li dawn il-miżuri jistgħu jwasslu għal metodu aktar trasparenti tax-xogħol u 
interess pubbliku akbar fil-ħidma tal-Aġenzija;

- kien imħasseb dwar il-prattika tal-Aġenzija li twettaq trasferimenti sabiex iżżid linja 
baġitarja sabiex tħallas il-kera għall-bini tal-Aġenzija għall-ewwel tliet xhur tal-2010 u 
tniżżilhom fil-baġit tal-2009, peress li din il-prattika tmur kontra l-prinċipju tal-
annwalità, 

- jistieden lill-Aġenzija tindirizza n-nuqqasijiet fil-proċeduri ta' reklutaġġ li jpoġġu 
f'riskju t-trasparenza ta' dawn il-proċeduri,

C. billi l-baġit tal-Aġenzija għas-sena 2010 kien ta' EUR 50 600 000, li huwa 26% aktar 
minn tal-2009; billi l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-baġit tal-Aġenzija għall-2010 kienet 
EUR 35 258 000, meta mqabbla mal-EUR 34 560 000 fl-20092, li tirrappreżenta żieda ta' 
2 %,

Il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja

1. Jemmen li l-livell ta' eżekuzzjoni tal-baġit min-naħa tal-aġenziji, f'termini tal-
approprjazzjonijiet għall-impenn u tal-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet jipprovdi 
informazzjoni importanti li tippermetti lill-awtorità ta' kwittanza tevalwa l-prestazzjoni 
ġenerali tagħhom; jinnota, madankollu, li fl-2010 l-Aġenzija ma tatx din l-informazzjoni 
fid-dokumenti li hija ppreżentat; għaldaqstant, iħeġġeġ lill-Aġenzija tgħarraf lill-awtorità 
ta' kwittanza bil-livell eżatt tal-eżekuzzjoni tal-baġit tagħha f'termini tal-
approprjazzjonijiet għall-impenn u tal-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet;

 2. Jaċċerta, mill-kontijiet definittivi tal-Aġenzija li, għas-sena finanzjarja 2010, il-ħlasijiet 
totali tal-Aġenmzija kienu EUR 38 898 533,88; 

Approprjazzjonijiet riportati

 3. Jirrikonoxxi mill-Kontijiet Annwali Definittivi tal-Aġenzija li EUR 12 809 551,05 mill-
approprjazzjonijiet għall-2010 ġew riportati għall-2011; ifakkar lill-Aġenzija li din is-
sitwazzjoni tmur kontra l-prinċipju baġitarju tal-annwalità u tista' titnaqqas bi 
programmar u monitoraġġ korrett u xieraq tal-implimentazzjoni tal-baġit tagħha sabiex 

                                               
1 ĠU L 250, 27.9.2011, p. 155.
2 ĠU L 64, 12.03.2010, p. 677.
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timminimizza r-riport tal-approprjazzjonijiet; jistieden, għaldaqstant, lill-Aġenzija tieħu 
azzjoni effettiva f'dan ir-rigward;

 4. Jinnota mill-Kontijiet Annwali Definittivi tal-Aġenzija li l-kanċellazzjonijiet ta' 
approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet mhux użati riportati mis-sena preċedenti ammontaw
għal EUR 585 282,87; jagħraf, mill-Aġenzija, li dan l-ammont huwa anqas mill-ammont 
kanċellat fl-2009, li kien ta' EUR 693 127,02; minkejja dan, iħeġġeġ lill-Aġenzija tieħu 
miżuri konkreti biex ma jkolliex tikkanċella l-ammonti riportati;

 5. Jiddispjaċih li l-Qorti tal-Awdituri, fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-
Aġenzija għas-sena finanzjarja 2010, ma ssemmix l-approprjazzjonijiet tal-Aġenzija li 
ġew riportati u kkanċellati;

Il-Proċeduri ta' Akkwist

 6. Juri dubji fir-rigward tas-servizzi tal-canteen, tas-servizzi tat-tindif, tas-servizzi tas-
sigurtà u tal-għamara, fejn l-Aġenzija naqqset milli tiżgura l-akbar kompetizzjoni u valur 
għall-flus wat il-proċeduri ta' akkwist, iżda minflok iffavorixxiet lil kuntratturi 'storiċi', 
anki jekk matul is-snin dawn il-kuntratturi biddlu l-isem uffiċjali tagħhom; 

 7. Jinsab, barra minn hekk, imħasseb dwar il-każijiet allegati ta' 'impjieg fittizzju' tan-nies li 
jaħdmu fis-servizz privat ta' wħud mill-membri tal-istaff tal-Aġenzija iżda li huma 
mħallsin mill-Aġenzija; 

 8. Jistieden lis-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) jinvestiga minnufih il-kuntratti tal-
Aġenzija fir-rigward tas-servizzi tal-canteen, tas-servizzi tat-tindif, tas-servizzi tas-sigurtà 
u tal-għamara biex jiġi stabbilit jekk il-fażijiet ta' tħejjija, publikazzjoni, evalwazzjoni u 
ġestjoni tal-kuntratti jirrispettawx iż-żewġ prinċipji tal-akbar kompetizzjoni u tal-valur 
għall-flus, u dwar l-allegazzjonijiet ta' "impjieg fittizzju", u sabiex eventwalment jgħarraf 
lill-awtorità ta' kwittanza dwar is-sejbiet tal-Qorti tal-Awdituri;

Riżorsi umani

 9. Jinnota li l-Aġenzija rrevediet il-proċess ta' reklutaġġ tagħha b'konmformità mal-
kummenti magħmula mill-awtorità ta' kwittanza u mill-Qorti tal-Awdituri sabiex 
tindirizza n-nuqqasijiet fl-avviżi ta' vakanzi, id-dokumentazzjoni tad-deċiżjoni tal-bords 
ta' selezzjoni, il-livelli minimi biex wieħed jiġi mistieden għal intervista għal xogħol, u l-
minuti tal-intervisti;

 10. Jagħraf ukoll mill-Pjan Annwali ta' Ġestjoni tagħha li l-Aġenzija implimentat il-'Politika 
tal-Persunal tal-EEA' li tipprovdi l-bażi għall-iżvilupp tal-istaff;

 11. Xorta waħda huwa mħasseb li ħafna mir-reklutaġġ sar minn ġewwa; jinnota li dan jista' 
jkun sors jew sitwazzjoni ta' favoritiżmu jew ta' kunflitt ta' interessi;

L-Istrateġija tal-Aġenzija għall-2009-2013

 12. Jilqa' l-fatt li l-attivitajiet tal-istaff u tal-maniġment tal-Apġenzija, il-proċessi tal-kontroll 
tal-kwalità, il-prodotti u s-servizzi, u s-servizzi amministrattivi u tal-binjiet inġiebu 
flimkien fil-qasam strateġiku fl-'Istrateġija tal-Aġenzija għall-2009-2013';

 13. Jistieden lill-Aġenzija tagħmel rabta aktar espliċita bejn il-miżuri, ir-riżorsi u r-riżultati;

Kunflitt ta' interess
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 14. Jinnota li, sa żmien riċenti ħafna, id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija kienet Membru tal-
Bord tal-Earthwatch u Membru tal-Bord Konsultattiv Ewropew tal-Worldwatch Europe, 
żewġ NGOs ambjentali, fl-istess ħin li kienet teżerċita l-attivitajiet tagħha fl-Aġenzija; 

 15. Jinsab serjament imħasseb li fl-2010, filwaqt li d-Direttur Eżekuttiv kienet għadha 
direttament involuta fil-ġestjoni tal-Earthwatch, xi membri tal-istaff tal-Aġenzija, inkluż 
id-Direttur Eżekuttiv, marru għal 5-10 ijiem ta' riċerka fi proġetti differenti ta' 
bijodiversità fil-Karibew jew fil-Mediterran immaniġġjati mill-Earthwatch u li l-Aġenzija 
ħallset lill-NGO madwar EUR 2 000 għal kull parteċipant; jifhem li din is-sitwazzjoni 
inaċċettabbli reġgħet seħħet fl-2011;

 16. Jistieden lill-Aġenzija u lid-Direttur Eżekuttiv tagħha jagħtu informazzjoni konkreta dwar 
dawn il-missjonijiet lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u jagħtuha l-ammont totali 
mħallas mill-EEA lill-Earthwatch u lil Worldwatch fis-snin finanzjarji 2009 u 2010;

 17. Iqisha inaċċettabbli li wara li l-Qorti tal-Awdituri wriet dubji dwar dawn il-missjonijiet, 
minflok ma saret investigazzjoni bir-reqqa dwar l-allegat użu ħażin ta' fondi u kunflitt ta' 
interess fir-rigward tad-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija, il-parteċipanti – staff tal-EEA –
kienu mitluba jiktbu noti dwar is-siwi ta' dawn il-missjonijiet ta' riċerka; ifakkar lill-Qorti 
takl-Awdituri li r-responsabilità tagħha hija li tikkontrolla l-Aġenzija; 

Il-prestazzjoni

 18. Jinnota li l-inizjattiva tal-Aġenzija li tipprovdi, fuq bażi regolari, evalwazzjoni esterna 
indipendenti abbażi tar-Regolament ta' twaqqif taghha (KEE) Nru 1210/90 u l-programmi 
ta' ħidma adottati mill-Bord ta' Tmexxija; jinnota b'mod partikulari li l-evalwazzjoni li 
jmiss se titwettaq fl-2012 u se tiffoka fuq l-effiċjenza u l-effettività fit-twettiq tal-
istrateġija korporattiva tagħha;

 19. Jinnota l-inizjattiva tal-Aġenzija li tkejjel il-prestazzjoni tagħha permezz tal-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġjar ta' l-ambjent u verifika (EMAS) u s-sistemi ta' 
mmaniġġjar interni bl-użu ta' erba' perspettivi inter-relatati – il-perspettiva finanzjarja, il-
perspettiva tal-klijent, il-perspettiva tan-negozju u l-perspettiva tat-tagħlim u tkabbir;

 20. Jirrikonoxxi, mill-kummenti tal-Pjan ta' Ġestjoni Annwali tal-Aġenzija, l-isforzi tal-
Aġenzija ma' diversi entitajiet internazzjonali u tal-Unjoni, l-Eionet u mal-Kumitat 
Xjentifiku, biex titwaqqaf struttura ta' networking sabiex ikunu jistgħu jinżammu rabtiet 
mal-komunità tar-riċerka u xjentifika, sabiex jinxterrdu u jintużaw b'mod aktar 
sistematiku r-riżultati, partikolarment l-informazzjoni u d-data, mill-attivitajiet ta' riċerka 
fil-livell Ewropew u nazzjonali;

 21. Jinnota, barra minn hekk, li wara t-talba tal-awtorità ta' kwittanza għall-kwittanza għall-
2009, fl-2011, l-Aġenzija żidiet l-isforzi tagħha biex tilħaq lill-pubbliku aktar wiesa' u 
nediet proġetti pilota billi użat il-midja soċjali bħala mezz ta' komunikazzjoni mal-
pubbliku;

 22. Xorta waħda huwa mħasseb dwar l-għadd kbir ħafna ta' rapporti u dokumenti u "prodotti" 
relatati oħrajn imħejjija mill-Aġenzija; jemmen li dan jista' jiġi interpretat bħala nuqqas 
ta' ħidma sostanzjali u innovattiva mill-Aġenzija u li, b'konsegwenza, bħala użu ħażin tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-Aġenzija; jistieden, għaldaqstant, lill-Aġenzija 
tgħarraf minnufih u b'dettall lill-awtorità baġitarja, b'mod partikulari lill-Awtorità għall-
Kontroll Baġitarju, dwar:
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- is-sorsi użati mill-Aġenzija biex tibni r-rapporti, dokumenti u "prodotti" relatati 
oħrajn ;

- l-evidenza tal-valur miżjud eventwali miksub mir-rapporti tal-Aġenzija meta 
jitqabbel mar-rapporti ta' korpi oħrajn dwar kwistjonijiet ambjentali;

- il-proċess – jekk kien hemm wieħed – tal-verifika tad-data mibgħuta mill-Istati 
Membri, il-perjodiċità ta' din il-verifika, il-mod kif id-data mibgħuta mill-Istati 
Membri tintuża mill-Aġenzija; 

- l-għadd totali ta' xjentisti mistiedna jaħdmu fil-binjiet tal-Aġenzija fl-aħħar ħames 
snin u l-kwalifiki rispettivi tagħhom;

- in-nefqa mġarrba biex jiġu ospitati dawn ix-xjentisti mistiedna;

Awditjar intern

 23. Jirrikonoxxi li fl-2010 l-IAS ikkonkludiet awditu dwar is-"sistema ta' pjan ta' ġestjoni 
(MPS)/monitoraġġ tal-attivitajiet" li l-għan tagħha kien li ssir evalwazzjoni u tingħata 
garanzija dwar l-adegwatezza tal-ippjanar u l-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-Aġenzija; 
jinnota, b'mod partikulari, li l-IAS ressqet tmien rakkomandazzjionijiet, li sitta minnhom 
kienu gradati "importanti" u t-tnejn l-oħra "mixtieqa";

 24. Jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Aġenzija: 
- tippromwovi linji gwida għall-objettivi u indikaturi li jitkejlu fl-ippjanar tal-proġetti 

u fil-monitoraġġ tal-progress,

- talloka n-nefqa għad-diversi proġetti,

- tippromwovi ġestjoni aktar effettiva tal-proġetti u proċeduri biex tikkontrolla u 
tivverifika data ġdida mdaħħla fl-MPS;

 25. Jistieden, barra minn hekk, lill-Aġenzija tadotta mingħajr aktar dewmien miżuri biex 
tindirizza n-nuqqasijiet misjuba mill-IAS fl-awditi preċedenti tagħha dwar il-ġestjoni tal-
kwalità u l-ġestjoni tal-għotjiet sabiex: 

- tiżviluppa u tuża checklist ta' Assikurazzjoni tal-Kwalità/Kontroll tal-Kwalità 
(QA/QC) għar-Rapport tal-Inventarju tal-gassijiet b'effett ta' serra,

- tippjana, tiddeskrivi u tiddokumenta l-kontrolli ta' kwalità relevanti,

- tiżgura superviżjoni talp-kontrolli ta' kwalità, 

- tantiċipa l-kwistjonijiet ta' kontinwità tal-attivitajiet, 

- twettaq kontrolli fil-post u verifiki tal-għotjiet, 

- timmoniterja u tagħti segwitu għall-implimentazzjoni tal-għotjiet;

o
o o
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26. Jagħti attenzjoni lir-rakkomandazzjonijiet tiegħu mir-rapporti dwar il-kwittanza 
preċedenti, kif stabbilit fl-Anness ta' din ir-riżoluzzjoni;

27. Jirreferi, fir-rigward tal-osservazzjonijiet l-oħra li jakkumpanjaw id-Deċiżjoni tiegħu 
dwar il-kwittanza li huma ta' natura orizzontali, għar-riżoluzzjoni tiegħu tal-2012 dwar il-
prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.
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Anness
Rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' dawn l-aħħar snin
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L-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent 2006 2007 2008 2009

Il-prestazzjoni

mhux applikabbli mhux applikabbli

- Jistieden lill-Aġenzija tistabbilixxi analiżi dijakronika 
tal-operazzjonijiet imwettqa f'din is-sena u f'dik 
preċedenti

-Jistieden lill-Aġenzija tkompli tipprovdi, kull ħames 
snin, evalwazzjoni esterna indipendenti abbażi tar-
Regolament ta' twaqqif taghha u l-programmi ta' ħidma 
adottati mill-Bord ta' Tmexxija;

-Xejriet pożittivi: l-Aġenzija bniet sistema ta' ġestjoni 
bbażata fuq l-attivitajiet li hija ferm żviluppata, programm 
ta' ħidma mutliannwali, scorecard b'indikaturi bilanċjata, 
u sistema integrata ta' kontroll tal-ġestjoni

-Jistieden lill-Aġenzija twettaq tqabbil tal-operazzjonijiet 
imwettqa matul is-sena li fihom il-kwittanza trid tingħata u 
matul is-sena finanzjarja preċedenti
-Jistieden lill-Aġenzija tindirizza bi prijorità l-4 oqsma 
ewlenin u biex tagħmel aktar sabiex tavvanza l-iżvilupp 
tagħhom
-Iħeġġeġ lill-Aġenzija tkompli bl-isforzi tagħha biex tkompli 
tiżviluppa l-metodi ta' komunikazzjoni tagħha sabiex tattira 
aktar kopertura tar-riżultati tagħha mill-midja, peress li dawn 
il-miżuri jistgħu jwasslu għal metodu aktar trasparenti tax-
xogħol u interess pubbliku akbar fil-ħidma tal-Aġenzija
-Jitlob lill-Qorti tal-Awdituri twettaq awditi tal-prestazzjoni 
għall-Aġenzija

Ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja

- Il-prinċipju baġitarju tal-
annwalità ma kienx applikat 
strettament: aktar minn 30% 
tal-impenji u 50% tan-nefqa 
operazzjonali kellhom jiġu 
riporatati

- Nuqqasijiet fil-proċeduri tas-sejħa 
għall-offerti: għoti dirett ta' servizzi 
mingħajr ma ġew rispettati r-
rekwiżiti tar-Regolament 
Finanzjarju, għoti ta' kuntratt 
speċifiku ta' servizzi mhux konformi 
mat-termini tal-kuntratt ta' qafas 

- Nuqqasijiet fil-ġestjoni ta' ftehimiet 
ta' għotja (European Topic Centre)

mhux applikabbli

-Iħeġġeġ lill-Aġenzija ssaħħaħ ir-rabta bejn il-baġit u l-
programm ta' ħidma
- Huwa mħasseb dwar il-prattika tal-Aġenzija li twettaq 
trasferimenti sabiex iżżid linja baġitarja sabiex tħallas il-kera 
għall-bini tal-Aġenzija għall-ewwel tliet xhur tal-2010 u 
tniżżilhom fil-baġit tal-2009, peress li din il-prattika tmur 
kontra l-prinċipju tal-annwalità
- Jistieden lill-Aġenzija ttejjeb l-preċiżjoni tal-informazzjoni 
mogħtija mid-dipartimenti operazzjonali dwar l-istima tan-
nefqa operazzjonali akkumulata

Riżorsi umani mhux applikabbli

- Nuqqasijiet fil-proċeduri tar-
reklutaġġ: kandidati li ma 
ssodisfawx il-kriterji tas-selezzjoni 
ġew ikkunsidrati għal evalwazzjoni 
ulterjuri, u l-kriterji biex jiġu 
identifikati l-aħjar kandidati biex 
jiġu mistiedna għal intervista tax-
xogħol ma kinux dokumentati

mhux applikabbli

- Jistieden lill-Aġenzija ssewwi n-nuqqasijiet fil-proċeduri ta' 
reklutaġġ li jpoġġu f'riskju t-trasparenza ta' dawn il-
proċeduri,
- Il-Qorti tal-Awdituri nnutat in-nuqqasijiet li ġejjin: l-avviżi 
ta' vakanzi ma kinux jispeċifikaw l-għadd massimu ta' 
kandidati li jitpoġġew fuq il-lista ta' riserva, il-mistoqsijiet 
użati waqt l-eżamijiet bil-miktub u waqt l-intervisti ma ġewx 
deċiżi qabel l-eżami tal-applikazzjonijiet, id-deċiżjonijiet tal-
bords tas-selezzjoni ma kinux dokumentati biżżejjed, il-
minuti ma ttiħdux u l-livell minimu biex wieħed jiġi 
mistieden għal intervista jew sabiex jitqiegħed fuq lista ta' 
riserva ma ġewx iffissati minn qabel
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Anness
Rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' dawn l-aħħar snin

L-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent 2006 2007 2008 2009

Il-Verifika Interna

- Bi ksur tal-prinċipju tas-segregazzjoni 
tal-kompiti, l-istess uffiċjali li 
jawtorizza b'sottodelega mhux biss 
wettaq kontrolli ex-ante iżda wkoll 
immaniġġja d-drittijiet tal-aċċess għas-
sistema tal-IT għall-kontabilità baġitarja mhux applikabbli

- Jistieden lill-Aġenzija twettaq is-17 ir-
rakkomandazzjoni minn 27 magħmula mill-IAS: jiġifieri, 
li tistabbilixxi ċirkwiti finanzjarji, tippromwovi kontrolli 
fil-post/verifiki tal-għotjiet, u timmoniterja u tagħti 
segwitu l-implimentazzjoni tal-għotjiet u l-
implimentazzjoni tal-istandards ta' kontroll interni

- Jagħraf li 3 rakkomandazzjonijiet mill-follow-up tal-IAS 
dwar rakkomandazzjonijiet minn awditi passati għad iridu 
jiġu implimentati, dawn jikkonċernaw l-aktar pożizzjonijiet 
sensittivi, kontrolli fil-post/verifiki tal-għotjiet u ċirkwiti 
finanzjarji, u huma meqjusa importanti ħafna


