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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
għas-sena finanzjarja 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini 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 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 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3

li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, u b'mod partikolari l-Artikolu 68 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 applikabbli 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 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2012),

1. ...id-Direttur Eżekuttiv tal-kwittanza tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini dwar l-
implimentazzjoni tal-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-
Mediċini, 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. 27.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1.
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2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 
2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2010, flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija2,

– 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 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill4

li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, u b'mod partikolari l-Artikolu 68 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 applikabbli 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-Mediċini għas-sena finanzjarja 2010

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni lid-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, 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 L 357, 31.12.2002, p. 72.
2 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 27.
3 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
4 ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1.
5 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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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-Mediċini għas-sena 
finanzjarja 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini 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 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 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3

li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, u b'mod partikolari l-Artikolu 68 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 applikabbli 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 
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2012),

A. billi fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
għas-sena finanzjarja 2009, il-Qorti tal-Awdituri esprimiet riżervi fl-opinjoni tagħha 
dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti,

B. billi fid-Deċiżjoni tiegħu tal-10 ta’ Mejju 2011, il-Parlament iddeċieda li jipposponi d-
deċiżjoni tiegħu dwar l-għoti ta’ kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-

                                               
1 ĠU C 366, 15.12.2011, p. 27.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1.
4 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
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implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għall-20091, iżda mbagħad ta kwittanza fid-Deċiżjoni 
tiegħu tal-25 ta’ Ottubru 20112,

C. billi fil-25 ta’ Ottubru 2011 il-Parlament ta l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-
Aġenzija għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2009, u 
fir-riżoluzzjoni tiegħu li takkumpanja d-deċiżjoni dwar il-kwittanza, fost affarijiet oħra:

– issottolinja li l-awtorità ta' kwittanza għandha tkompli tissorvelja sew matul il-
proċeduri ta' kwittanza li jmiss il-livell ta' implimentazzjoni tal-miżuri li ttieħdu biex 
jindirizzaw in-nuqqasijiet serji tal-Aġenzija żvelati mir-rapporti mill-Qorti tal-
Awdituri kif ukoll mis-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS),

– stieden lill-Aġenzija tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar azzjonijiet meħuda 
rigward kwistjonijiet relatati mal-konformità effikaċi mal-Kodiċi ta' Kondotta tagħha 
rigward il-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess,

– insista, iżda wissa wkoll lill-Aġenzija, li l-azzjonijiet kollha msemmija fir-rapporti ta' 
awditjar rispettivi, inkluż dak għas-sena 2010, għandhom ikunu implimentati bis-sħiħ 
qabel il-bidu tal-proċedura ta' kwittanza li jmiss,

D. billi l-Qorti tal-Awdituri stqarret li kisbet assigurazzjonijiet raġonevoli li l-kontijiet 
annwali għas-sena finanzjarja 2010 huma affidabbli, u li t-tranżazzjonijiet sottostanti 
huma legali u regolari,

E. billi l-baġit tal-Aġenzija għall-2010 kien ta' EUR 208 400 000, li jfisser żieda ta' 7,20 % 
fuq is-sena finanzjarja 2009; 

F. billi l-kontribuzzjoni inizjali tal-Unjoni lill-Baġit tal-Aġenzija għall-2010 kienet ta’ 
EUR 28 279 600 meta mqabbla mas-somma ta' EUR 36 390 000 fl-20093 u billi l-
kontribuzzjoni globali tal-Unjoni lill-Baġit tal-Aġenzija għall-2010 kienet ta' 
EUR 36 600 100,

Is-segwitu tal-kwittanza tal-2009

1. Jistenna li l-Aġenzija tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar ir-riżultati tal-azzjonijiet 
meħuda rigward dawn il-kwistjonijiet li ġejjin:
– il-proċess tal-adozzjoni mill-Bord Amministrattiv tal-pjan ta' azzjoni b'miżuri speċifiċi 

u kalendarju għall-implimentazzjoni biex jinstab rimedju għan-nuqqasijiet fil-
proċeduri ta' akkwist;

– il-verifikazzjoni dettaljata tal-użu effikaċi tal-proċeduri eżistenti rigward l-
identifikazzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess għall-persunal u l-esperti tagħha;

jistieden lill-Qorti tal-Awdituri tagħti assigurazzjoni raġonevoli li l-Aġenzija indirizzat 
b'mod effikaċi n-nuqqasijiet tagħha relatati mal-proċeduri ta' akkwist, u jistieden lill-IAS 
jiżgura lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-użu effikaċi tal-proċeduri eżistenti dwar il-
ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess għall-persunal u l-esperti tal-Aġenzija;

                                               
1 ĠU L 250,27.9.2011, p. 173.
2 ĠU L 313, 26.11.2011, p. 27.
3 ĠU L 64, 12.03.2010, p. 445.
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2. Jistieden lill-Aġenzija u lill-IAS jivverifikaw minnufih jekk l-azzjonijiet kollha 
msemmija fir-rapporti ta' awditjar, inkluż dak għall-2010, kinux implimentati bis-sħiħ;

3. Jinsab imħasseb li l-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija qatt ma bagħat il-Pjan ta' Azzjoni 
u jinsisti li jirċevih minnufih;

Il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja

4. Ifakkar li l-kontribuzzjoni inizjali tal-Unjoni lill-Aġenzija għall-2010 ammontat għal 
EUR 26 335 100; josserva madankollu li EUR 10 265 000, li ġejjin mill-irkupru tal-
bilanċ pożittiv, żdiedu magħhom, ħaġa li fissret li, konsegwentement, il-kontribuzzjoni 
totali tal-Unjoni laħqet l-ammont ta' EUR 36 600 100 għall-2010;

5. Jissottolinja li l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, kif 
adottat definitivament, jippreżenta żewġ cifri differenti bħala l-kontribuzzjoni inizjali 
tal-Unjoni lill-baġit tal-Aġenzija, jiġifieri EUR 28 279 600 u EUR 26 335 100;
għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar is-sussidju 
preċiż allokat lill-Aġenzija;

6. Jirrikonoxxi li l-baġit tal-Aġenzija huwa ffinanzjat kemm mill-baġit tal-Unjoni kif ukoll 
mit-tariffi mħallsa mill-industrija farmaċewtika meta tapplika jew iżżomm 
awtorizzazzjoni tal-Unjoni għat-tqegħid fis-suq; jistabbilixxi mir-Rapport Annwali tal-
Attività li, fl-2010, 73 % tad-dħul tal-Aġenzija huwa stmat li ġej mid-dħul tat-tariffi u li, 
b'mod parallel maż-żieda tad-dħul ibbażat fuq it-tariffi, il-persentaġġ tad-dħul relattiv 
mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni naqas minn 23 % fl-2006 għal 14 % fl-2010;

7. Jistabbilixxi mir-Rapport Annwali tal-Attività li 17-il eċċezzjoni ddaħħlu fir-reġistru 
tal-eċċezzjonijiet fl-2010;

8. Jinnota dgħufijiet fis-sistema tal-Aġenzija għall-validazzjoni tal-klejms tal-kredituri fir-
rigward tal-kuntratturi tal-IT; jistieden għalhekk lill-Aġenzija tindirizza b'mod rapidu 
din is-sitwazzjoni u tinforma lill-awtorità ta' kwittanza bl-azzjonijiet meħuda;

Riporti ta' approprjazzjonijiet u kanċellazzjonijiet

9. Jirrikonoxxi mir-Rapport tal-Aġenzija dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja li r-riport 
totali awtomatiku għas-sena finanzjarja 2011 kien ta' EUR 41 655 049 44, jew 20,90 % 
tal-approprjazzjonijiet għall-impenji u li kien rikjest riport wieħed mhux awtomatiku 
għas-sena finanzjarja 2011 li ammonta għal EUR 3 500 000, jew 1,68 % tal-
approprjazzjoni final; 

10. Jinsab imħasseb li l-Qorti tal-Awdituri rrappurtat għal darb'oħra riport għoli ta' 
EUR 17 600 000 fit-Titolu II (Nefqa Amministrattiva); jenfasizza li din is-sitwazzjoni 
tindika dewmien fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati mit-Titolu II tal-baġit 
tal-Aġenzija u li l-Aġenzija mhijiex konformi mal-prinċipju baġitarju tal-annwalità;

11. Jinnota bi tħassib il-kumment addizzjonali mill-Qorti tal-Awdituri li 36 % biss tal-
approprjazzjonijiet riportati għall-2011 jikkorrispondu għal infiq akkumulat tal-2010 
filwaqt li 64 % li fadal tal-ammonti riportati ma rrilatawx mas-sena finanzjarja 2010;

12. Jirrimarka li l-Qorti tal-Awdituri diġà rrapportat livell għoli ta' riporti fis-snin finanzjarji 
preċedenti; jinnota, b'mod partikolari li fil-baġit tal-2009 il-Qorti tal-Awdituri rrapportat 
riport ta' EUR 19 500 000 (38 % tal-impenji tal-Aġenzija) u fl-2008 dan kien 
EUR 36 000 000 (19.7 % tal-baġit tal-2008);
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13. Jistabbilixxi mir-Rapport tal-Aġenzija dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja li, fl-2010, 
approprjazzjonijiet totali ta' EUR 9 074 296,49 ġew ikkanċellati meta mqabbla ma' 
EUR 7 693 276,58 fl-2009; iħeġġeġ lill-Aġenzija tieħu azzjoni minnufih biex tnaqqas il-
livell ta' approprjazzjonijiet ikkanċellati u tadotta Pjan ta' Azzjoni b'miżuri konkreti u 
skadenzi biex tindirizza din il-problema persistenti;

Proċeduri ta' Akkwist u Trasferimenti

14. Jaċċerta mir-Rapport Annwali tal-Attività li, b'żieda mal-165 kuntratt speċifiku 
konklużi minn kuntratti qafas, 70 kuntratt ta' akkwist ġdid li jeċċedu EUR 25 000 fil-
valur ġew konklużi mill-Aġenzija matul l-2010;

15. Jinnota mir-Rapport tal-Aġenzija dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja li, matul l-
2010, 13-il trasferiment ta' ammont totali ta' EUR 13 714 500 (15,29 % tal-
approprjazzjonijiet finali) ġew approvati; jinnota wkoll li l-Aġenzija diġà adottat 10 
trasferimenti ta' ammont totali ta' EUR 9 609 000 fl-2009; jistieden lill-Aġenzija tadotta 
Pjan ta' Azzjoni b'miżuri u skadenzi konkreti biex issolvi din il-problema persistenti; 

Sistema ta' remunerazzjoni għas-servizzi

16. Iħeġġeġ lill-Aġenzija tintroduċi sistema ta’ remunerazzjoni għas-servizzi mogħtija minn 
awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri abbażi tal-ispejjeż reali tal-Istati Membri; 
jistieden lill-Aġenzija tinforma minnufih lill-awtorità ta' kwittanza meta titwaqqaf din 
is-sistema; f'dan ir-rigward jinnota li sistema ġdida ta' ħlasijiet diġà ġiet ippreżentata 
lill-Bord Amministrattiv fil-laqgħa tiegħu tal-10 ta' Diċembru 2009 iżda, fl-aħħar, 
irrifjuta l-proposta;

17. Jinnota li billi rrifjuta sistema ġdida ta' ħlasijiet, il-Bord Amministrattiv jaċċetta u jieħu 
responsabilità diretta għal riskji importanti ħafna, bħal pereżempju n-nuqqas ta' 
konformità ma' rekwiżiti leġiżlattivi, l-impatt finanzjarju potenzjali tas-sistema ta' 
remunerazzjoni attwali, u r-reputazzjoni; għalhekk mhuwiex lest jaċċetta din l-atittudni 
dubjuża mill-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija u jistiednu jieħu azzjoni minnufih dwar 
din il-kwistjoni;

Ġestjoni tar-riżorsi umani

18. Iħeġġeġ lill-Aġenzija ssaħħaħ il-proċess ta' reklutaġġ tagħha u tiżgura li d-
dokumentazzjoni tagħha hija amministrata sew; jistieden partikolarment lill-Aġenzija 
ttejjeb id-dokumentazzjoni tal-fajls ta' reklutaġġ għall-aġenti kuntrattwali u lill-Awtorità 
tal-Ħatra tadotta l-listi ta' riżerva proposti mill-kumitati tal-għażla;

19. Jirrikonoxxi wkoll mill-Qorti tal-Awdituri li l-Aġenzija ma għamlitx biżżejjed 
distinzjoni bejn ir-reklutaġġi ta’ persunal tal-aġenzija tal-impjiegi u dawk tal-persunal 
fuq kuntratt; għalhekk jistieden lill-Aġenzija tuża persunal tal-aġenzija tal-impjiegi biex 
tkopri biss ħtiġijiet fuq terminu ta’ żmien qasir u tagħti aċċess trasparenti lil 
pożizzjonijiet ta’ persunal fuq kuntratt;

Ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess;

20. Iħeġġeġ lill-Aġenzija tipprovdi koordinazzjoni ċentrali għall-iżvilupp ta' metodoloġija 
ta' valutazzjoni tal-esperti komuni applikabbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
kollha u għall-monitoraġġ tagħha; jinnota li, wara li l-Memorandum ta' Qbil (MtQ) bejn 
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l-Aġenzija u kull awtorità nazzjonali kompetenti dwar il-monitoraġġ tal-livell xjentifiku 
tal-esperti sar effettiv fl-4 ta' Lulju 2011, l-Aġenzija għad għandha r-responsabilità li 
tiżviluppa u tikkoordina valutazzjoni tal-esperti komuni u metodoloġija tal-esperti;

21. Iħeġġeġ ukoll lill-Aġenzija tiffinalizza l-iffirmar ta' MtQ dwar l-indipendenza ta' 
evalwazzjoni xjentifika, temenda proċeduri interni b'mod korrispondenti, u taġġorna d-
database tal-esperti; jitlob lill-Aġenzija u lill-IAS jinformaw lill-awtorità ta' kwittanza 
meta dawn ir-rakkomandazzjonijiet importanti ħafna jiġi implimentati b'mod effikaċi 
mill-Aġenzija;

22. Jitlob lill-Aġenzija tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar il-mod kif tiżgura li l-
proċeduri dwar l-involviment tal-esperti huma applikati bis-sħiħ sakemm il-MtQ ikun 
ġie ffirmat mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kollha;

23. Jitlob lill-Aġenzija tipprovdi lill-awtorità ta' kwittanza bil-linji gwida u l-kriterji ta' 
valutazzjoni dwar l-indirizzar tal-kunflitti ta' interess potenzjali tal-membri tal-persunal;

24. Jinnota bi tħassib li anke fiċ-ċirkwiti finanzjarji hemm potenzjal ta' kunflitti ta' interessi 
fl-iproċessar tal-ħlasijiet minħabba segregazzjoni mhux biżżejjed ta' dmirijiet; għalhekk 
iħeġġeġ lill-Aġenzija tikkunsidra kif xieraq dan ir-riskju importanti ħafna u tieħu 
azzjoni minnufih biex tindirizza dan in-nuqqas;

25. Jinsab serjament imħasseb dwar in-nuqqas tal-Aġenzija u tal-Bord Amministrattiv 
tagħhha li jindirizzaw b'mod effikaċi din il-kwistjoni tal-kunflitt ta' interessi;

Il-prestazzjoni

26. Iqis il-valutazzjoni tal-adegwatezza u l-effikaċja tas-sistemi mwaqqfa biex jingħata 
appoġġ għall-għoti tal-parir xjentifiku għall-mediċini tal-bniedem fl-Aġenzija bħala 
għodda importanti biex titkejjel il-prestazzjoni tal-Aġenzija;

L-awditjar intern

27. Jirrikonoxxi mill-Aġenzija li 11-il rakkomandazzjoni "importanti ħafna" mill-IAS 
għadhom iridu jiġu implimentati; jinnota li waħda minnhom ġiet irrapportata li kienet 
implimentata mill-Aġenzija u bħalissa tinsab taħt rieżami mill-IAS;

28. Jinsab imħasseb li seba' minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet "importanti ħafna" 
ddewmu sa iktar minn 12-il xahar; jinnota li dawn ir-rakkomandazzjonijiet 
jikkonċernaw: 

– il-konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal;
– il-proċess ta' reklutaġġ;
– l-użu ta' databases;
– id-definizzjoni ta' regoli dwar ir-reġistrazzjoni għall-prodotti;
– il-linji gwida dwar il-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess potenzjali tal-persunal;
– il-proċeduri dwar l-involviment tal-esperti;
– is-segregazzjoni tad-dmirijiet fiċ-ċirkwiti finanzjarji;

Għalhekk iħeġġeġ lill-Aġenzija tindirizza minnufih dawn in-nuqqasijiet identifikati mill-
IAS u tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar il-miżuri meħuda;
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29. Jinsab imħasseb ukoll dwar il-fatt li l-Aġenzija rrifjutat żewġ rakkomandazzjonijiet 
"importanti ħafna" relatati ma':

– it-tariffi mħallsa lill-Aġenziji Nazzjonali;

– it-tnaqqis tan-numru ta' konsulenti li jaħdmu internament;

iħeġġeġ lill-Aġenzija tispjega minnufih lill-awtorità ta' kwittanza r-rifjut ta' dawn iż-żewġ 
rakkomandazzjonijiet;

°

° °

30. Jiġbed l-attenzjoni għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu minn rapporti preċedenti dwar il-
kwittanza, kif stabbilit fl-Anness ta' din ir-riżoluzzjoni;

31. Jirreferi, fir-rigward ta' osservazzjonijiet oħrajn li jakkumpanjaw id-Deċiżjoni tiegħu 
għal 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
Rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' dawn l-aħħar snin

L-Aġenzija 
Ewropea tal-
Mediċini

2006 2007 2008 2009

Prestazzjoni mhux applikabbli

-Il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba 
ma ġiex sodisfat b'mod rigoruż: il-
previżjoni tal-flus tal-Aġenzija ma ġietx 
ippreparata sew

- L-Aġenzija twettaq l-operazzjonijiet 
tagħha f'żewġ postijiet, b'hekk ikollha 
spejjeż addizjonali (postijiet diretti: 
EUR 450 000)

-Riżultati tajbin talli waqqfet sistema ta' baġit 
sofistikata bbażata fuq l-attivitajiet u l-
monitoraġġ tas-sodisfazzjon tal-utenti  

-Jistieden lill-Aġenzija terġa' tivvaluta l-politika 
tagħha ta' senserija fid-dawl tar-riskji finanzjarji 
mġarrba matul is-sena

- L-Aġenzija twettaq l-operazzjonijiet tagħha 
f'żewġ postijiet, b'hekk ikollha spejjeż 
addizjonali 

-Huwa inaċċettabbli li l-Aġenzija ma tapplikax ir-regoli rilevanti 
għall-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess b'mod effikaċi
-tnax-il rakkomandazzjoni importanti ħafna u waħda kritika minn 
diversi Rapporti ta' Awditjar Annwali preċedenti tal-IAS għadhom 
ma kinux implimentati fl-2009
Huwa inaċċettabbli li l-Aġenzija mhijiex tikkonforma mal-Kodiċi ta' 
Kondotta, iħeġġeġ lill-Aġenzija tiddokumenta u tivvaluta l-kontrolli 
tagħha u tippreżenta d-deċiżjonijiet ta' allokazzjoni rilevanti li 
għandhom ikunu disponibbli fuq il-websjat
-Iħeġġeġ lill-Aġenzija tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar il-
passi li ħadet biex tiżgura l-indipendenza tal-esperti tagħha mill-bidu 
tagħha
-Jistieden lill-Aġenzija tikkompleta u taġġorna regolarment id-
Database tal-Esperti Ewropej kif meħtieġ mir-
Regolament KE Nru 726/2004

Appropjazzjonijiet 
riportati

- Il-prinċipju tal-eżattezza tal-
baġit ma kienx osservat b'mod 
strett: ir-rata ta' użu għall-
approprjazzjonijiet għall-
impenji kienet inqas minn 60 %. 
iktar minn 40 % tal-impenji 
kienu riportati għas-sena 
finanzjarja 2007

- L-aġenzija kellha diffikultajiet fil-
programmazzjoni, l-ibbaġitjar tal-
attivitajiet tagħha, u l-implimentazzjoni 
tagħhom: EUR 32 miljun kienu riportati u 
EUR 4 miljun kienu kkanċellati. Jistieden 
lill-Aġenzija tissodisfa l-prinċipju ta' 
annwalità

-Jistieden lill-Aġenzija tissodisfa l-prinċipju ta' 
annwalità: l-approprjazzjonijiet tal-baġit riportati 
u kkanċellati ammontaw rispettivament għal 
EUR 36000 000 (19,7 % tal-baġit) u EUR 9 700 
000 (5,3 % tal-baġit)

-Il-Qorti tal-Awdituri tirraporta riport ta' €19.5m (38 % tal-impenji 
tal-Aġenzija), €14.8m minnhom kienu għall-attivitajiet li ma kinux 
għadhom implimentati sa tmiem is-sena, jindika dewmien fl-
implimentazzjoni tal-attivitajiet ffinanzjati mit-Titolu II. L-Aġenzija 
mhijiex konformi mal-prinċipju baġitarju tal-annwalità
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Anness
Rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' dawn l-aħħar snin

L-Aġenzija 
Ewropea tal-

Mediċini
2006 2007 2008 2009

Dħul minn tariffi

-L-Aġenzija ma kinitx 
kapaċi tagħmel analiżi 
komprensiva tal-kostijiet 
imġarrba mir-rapporteurs 
tal-Istati Membri sabiex 
tikseb bażi oġġettiva u 
ddokumentata li fuqha 
tista' tadatta l-ħlasijiet 
għalihom, u 
konsegwentement it-tariffa 
li jridu jħallsu l-
konsumaturi tagħha: Din 
is-sitwazzjoni kienet tmur 
kontra r-Regolament dwar 
it-Tariffi

-Kwistjonijiet ta' trasparenza dwar l-
ammont imħallas lura lir-rapporteurs 
tal-Istati Membri

-Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-
livell għoli endemiku ta' flus kontanti tal-
Aġenzija (EUR 41 887 000)

-Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura koordinazzjoni aħjar 
bejn is-servizzi finanzjarji u xjentifiċi tagħha sabiex 
issib soluzzjoni għad-dewmien inaċċettabbli għall-
ordnijiet ta' rkupru

Awditjar intern mhux applikabbli mhux applikabbli

-Jistieden lill-Kummissjoni tissodisfa 
"rakkomandazzjoni kritika" magħmula 
mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-
Kummissjoni relatata mal-qasam tal-
kunflitti ta' interessi tal-esperti, u tmien 
rakkomandazzjonijiet oħra "importanti 
ħafna" fl-oqsma tad-dokumentazzjoni 
tal-kunflitti ta' interess għall-persunal tal-
Aġenzija, id-databases użati biex 
jappoġġaw il-proċeduri amministrattivi 
għall-evalwazzjoni, u l-iżvilupp ta' linji 
gwida għar-reġistrazzjoni u 
implimentazzjoni sħiħa ta' dawn il-linji 
gwida 

-Huwa inaċċettabbli li d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni 
tad-Direttur Eżekuttiv ma ssemmiex kwalunkwe 
riservazzjoni li mhijiex konsistenti mal-impenn mogħti 
fil-Kodiċi tal-Kondotta adottat mill-Aġenzija fid-dawl 
tad-dikjarazzjonijiet ta' assigurazzjoni mill-IAS u l-
Qorti tal-Awdituri
-Jitlob lill-Aġenzija tippreżenta r-rapporti tal-IAS sa 
mill-2007 lill-awtorità ta' kwittanza sat-
30 ta' Ġunju 2011
-Iħeġġeġ lill-Aġenzija timplimenta malajr ir-
rakkomandazzjonijiet tal-IAS, tipprovdi lill-awtorità ta' 
kwittanza b'ħarsa ġenerali tal-miżuri meħuda u 
implimentati
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Proċeduri ta' 
akkwist mhux applikabbli

- Kwistjonijiet ta' trasparenza fil-livell tal-
kriterji ta' għażla u fil-livell tal-metodi ta' 
evalwazzjoni għall-kriterji tal-prezz u l-
proċedura tal-akkwist konġunt

-Ifakkar it-titjib tal-ġestjoni tal-akkwist

-Jistieden lill-Aġenzija ttejjeb il-kwalità tal-
proċeduri ta' akkwist tagħha sabiex twaqqaf in-
nuqqasijiet: jiġifieri rigward l-applikazzjoni tal-
metodi ta' evalwazzjoni għall-kriterji tal-prezz u 
rigward il-ħtieġa essenzjali għall-
ġustifikazzjonijiet għall-proċedura ta' għażla

-Jinsab imħasseb li s-sejbiet ta' żbalji tal-Qorti tal-Awdituri fil-
proċeduri ta' akkwist jikkorrispondi għal ammont sinifikanti tal-baġit 
totali tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja tal-2009. Nuqqasijiet fil-
kriterji ta' evalwazzjoni bħal pereżempju prezz u għażla tal-proċeduri
-Jistieden lill-Aġenzija ttejjeb il-kwalità tal-proċeduri ta' akkwist 
tagħha sabiex twaqqaf in-nuqqasijiet identifikati mill-Qorti tal-
Awdituri 
- Jistieden lill-Aġenzija tfassal programm ta' ħidma multiannwali
-Jistieden lill-Aġenzija tiżgura li r-riżultati tal-proċeduri ta' akkwist 
ikunu verifikati qabel ma jingħataw kuntratti


