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TWEĠIBIET LILL-PARLAMENT EWROPEW

KWESTJONARJU GĦALL-KUMMISSARJU NNOMINAT

Maire GEOGHEGAN-QUINN

(Riċerka, Innovazzjoni u Xjenza)

Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikulari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak? 
X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' 
tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' 
tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

Minn dejjem kont nappoġġa b’passjoni lill-Unjoni Ewropea li hija l-aktar proġett ta’ paċi ta’ 
suċċess fid-dinja. Matul l-aħħar 25 sena, jiena ħdimt fil-qalba tal-Unjoni Ewropea.

Bħala membru tal-Gvern Irlandiż b’responsabbiltà għall-affarijiet Ewropej bejn is-snin 1987 -
1991, jiena kkordinajt l-organizzazzjoni tal-Presidenza Irlandiża tal-Unjoni Ewropea li seħħet 
fl-1990.

Bħala parti minn dmirijieti matul din il-Presidenza tal-UE, jiena kont responsabbli għar-
relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew u kont id-delegata Irlandiża fil-laqgħat tal-Kunsill tal-
Ministri għall-Affarijiet Barranin. Ippresedejt ukoll laqgħat tal-Kunsilli dwar il-baġit, il-
kultura, l-iżvilupp u t-telekomunikazzjonijiet matul dan il-perjodu ta’ sitt xhur.

L-esperjenza tiegħi Ewropea u ta’ politika kompliet meta jien kont il-Ministru Irlandiż 
b’responsabbiltà għat-Turiżmu, Trasport u Komunikazzjonijiet (1992-1993) u meta kont il-
Ministru tal-Ġustizzja (1993-1994). Irrappreżentajt lill-Gvern Irlandiż fil-laqgħat xierqa tal-
Kunsill tal-Ministri matul dan il-perjodu ta’ tliet snin.

Minn Marzu 2000, bħala membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jiena kelli kuntatti politiċi 
estensivi kemm mal-Parlament Ewropew kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea fuq medda ta' 
kwistjonijiet Ewropej bħala parti mir-responsabbiltajiet tiegħi.

Matul il-karriera tiegħi, kelli għadd ta’ responsabbiltajiet politiċi importanti li nemmen li 
huma kollha rilevanti ħafna għall-portafoll propost li ġie allokat lili fi ħdan il-Kummissjoni 
Ewropea.
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Jiena ninsab motivata mill-ħtieġa li jkun żgurat li jkun hemm il-promozzjoni, id-difiża u r-
rispett il-ħin kollu lejn il-politiki politiċi, ekonomiċi u soċjali mmexxija mill-Unjoni Ewropea.

Bħala membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u bħala Ministru tal-Gvern Irlandiż fil-passat 
jiena nifhem bis-sħiħ kif jaħdmu fil-prattika l-prinċipji importanti ta’ kolleġjalità u 
responsabbiltà kollettiva.

Fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jiena wettaqt id-dmirijiet tiegħi abbażi tat-trattat il-ħin kollu 
b’imparzjalità u indipendenza kompleta.

Jekk inkun konfermata membru tal-Kummissjoni Ewropea, jiena se niggarantixxi li nkompli 
nkun totalment indipendenti fit-twettiq tax-xogħol politiku tiegħu f’isem iċ-ċittadini kollha 
tal-Unjoni Ewropea. Se nkun totalment konformi kemm mal-ispirtu kif ukoll mat-termini tat-
Trattat u tal-Kodiċi tal-Kondotta għall-Kummissarji Ewropej.

Ġestjoni tal-portafoll u koperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Jiena se naħdem biex inwettaq l-interessi tal-Unjon Ewropea b’mod kolleġjali. Dan huwa 
partikolarment importanti meta jiġu ttrattati l-kwistjonijiet ta’ politika li se jaqgħu direttament 
taħt il-kompetenza politika tiegħi li iżda huma marbutin fil-qrib mal-ħidma ta’ portafolli oħra 
tal-Kummissjoni Ewropea.

Se naħdem qatigħ biex niżgura li jinkisbu l-linji gwida politiċi għall-Kummissjoni li jmiss kif 
preżentati reċentament lill-Parlament Ewropew mill-President Barroso. Fil-fehma tiegħi, 
sabiex dawn l-għanijiet politiċi importanti jiġu kompletament implimentati jeħtieġ 
koperazzjoni u sħubija sħiħa mal-Parlament Ewropew.

Jiena nappoġġa b'qawwa kbira t-Trattat ta' Liżbona li bix-xieraq jipprovdi poteri ġodda u 
msaħħin lill-Parlament Ewropew.

Bħala membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jiena kelli l-privileġġ u l-opportunità nżomm 
kuntatti politiċi mill-qrib ma’ membri tal-Parlament Ewropew.

Ġejt ukoll eletta b’suċċess fil-Parlament Irlandiż fi tmien okkażjonijiet differenti. Din l-
esperjenza politika żgurat l-għarfien sħiħ tiegħi tal-importanza tad-demokrazija parlamentari.

Jekk jiena nkun konfermata membru tal-Kummissjoni Ewropea, se niżgura li jkun hemm 
djalogu kostruttiv ħafna u fluss regolari, trasparenti u f’waqtu ta’ informazzjoni mal-
Parlament Ewropew dwar l-aspetti politiċi u leġiżlattivi ewlenin kollha tal-portafoll tiegħi. 
Biex nirnexxu fl-implimentazzjoni tal-prijoritajiet politiċi tagħna, il-Kummissjoni Ewropea u 
l-Parlament Ewropew għandu jkollhom relazzjoni ta’ ħidma fil-qrib ħafna abbażi ta’ onestà, 
fiduċja u rispett reċiproku.

Jiena impenjata bis-sħiħ biex naħdem mal-Parlament Ewropew f’konformità kemm mal-
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ispirtu kif ukoll mad-dispożizzjonijiet legali tal-Ftehim Qafas bejn il-Kummissjoni Ewropea u 
l-Parlament Ewropew.

Bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea, jien inkun responsabbli u nagħti kont lill-Parlament
Ewropew għall-programmi ta’ politika li se mmexxi.

3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza 
mtejba, aktar koperazzjoni u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-
talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anke fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Liżbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest 
li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Jiena impenjata li nikkopera fil-qrib mal-Parlament Ewropew sabiex aħna nkunu nistgħu 
nindirizzaw b’mod effikaċi l-isfidi politiċi serji li jinsabu quddiem l-Unjoni Ewropea fl-oqsma 
tar-riċerka, l-innovazzjoni u x-xjenza. Il-Parlament Ewropew se jkun involut b’mod ċentrali 
f’dawn il-kwistjonijiet ta' politika ta’ importanza vitali.

Huwa importanti li jkun enfasizzat li t-Trattat ta' Liżbona jagħti poteri ġodda lill-
istituzzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-politika tar-riċerka. Skont dan it-Trattat it-tisħiħ tal-bażi 
xjentifika u teknoloġika saret għan speċifiku tal-Unjoni Ewropea.

Skont l-Artikolu 182(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
ingħataw poteri speċifiċi lill-istituzzjonijiet tal-UE taħt il-proċedura leġiżlattiva ordinarja biex 
jadottaw miżuri li huma meqjusa meħtieġa biex tinkiseb Żona Ewropea tar-Riċerka (ERA) li 
tkun suċċess.

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 181 tat-TFUE, it-Trattat ta’ Liżbona żiet kjarifika dwar it-
tip ta’ inizjattivi li l-Kummissjoni Ewropea tista’ tieħu biex tippromwovi l-kordinazzjoni ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka bejn l-istati membri differenti tal-UE.

Jiena se neżamina bl-akbar reqqa kwalunkwe talba magħmula mill-Parlament Ewropew għall-
introduzzjoni ta' miżuri leġiżlattivi ġodda. Se nirraporta regolarment lill-Parlament Ewropew 
dwar il-ħidma li se nkun qed inwettaq bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea.

Nista’ nassikura lil kull Membru tal-Parlament Ewropew li se nittratta kwalunkwe talba 
politika li ssir lili minn MEP b’mod ġust, komplet, bl-akbar reqqa u mingħajr 
diskriminazzjoni. Se niżgura li Membri tal-Parlament Ewropew ikollhom aċċess dirett kull 
meta jinqala’ l-bżonn.

Jiena impenjata li nimplimenta programm ta’ politika mal-Parlament Ewropew, abbażi tal-
prinċipji ta’ sħubija, trasparenza u effiċjenza.

L-Unjoni Ewropea taħdem bl-aqwa mod u tista’ tilħaq l-għanijiet politiċi, ekonomiċi u soċjali 
ewlenin tagħha meta l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea jaħdmu flimkien fit-
twettiq ta' għanijiet komuni b'mod determinat, strutturat u koperattiv.



CM\800897MT.doc 5/8 PE431.148v01-00

MT

Mistoqsijiet marbuta ma' politika

4. X'inhuma t-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, ekonomika 
u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli?

Prijorità ewlenija għalija hija li niżgura li jkun hemm fokus strateġiku ċar fuq livell Ewropew 
fl-oqsma ta’ politika tar-riċerka, l-innovazzjoni u x-xjenza sabiex l-istrateġija tal-UE tal-2020 
tista’ tintlaħaq b’mod komprensiv. Irrid niggarantixxi li l-kwistjonijiet ta’ riċerka, 
innovazzjoni u xjenza tal-UE se jkunu dejjem fil-qalba tat-tfassil ta’ politika fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea. Dan huwa meħtieġ jekk irridu nżommu u noħolqu impjiegi fl-ekonomija Ewropea 
bbażata fuq l-għarfien, jekk l-UE għandha tkompli tkun attraenti bħala sit futur għall-
investment dirett barrani u jekk irridu nkomplu naċċeleraw l-irkupru ekonomiku.

Aħna nistgħu niżviluppaw ekonomija kompetittiva u intelliġenti fl-Ewropa. L-UE tista’ ssir 
ċentru dinji ta’ eċċellenza fl-oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni u x-xjenza.

Iżda biex nilħqu dawn l-għanijiet ta' politika, il-partijiet interessati kollha mis-setturi privati u 
pubbliċi fi ħdan l-UE jridu jaħdmu flimkien fi spirtu ta’ sħubija u koperazzjoni. Iridu jiġu 
implimentati politiki li se jiżviluppaw il-ħames libertà fl-Ewropa u li jiżguraw li se jkun 
hemm il-moviment ħieles ta’ informazzjoni u għarfien fl-oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni u 
x-xjenza fl-Ewropa.

Se jkun meħtieġ livell akbar ta’ koperazzjoni internazzjonali fl-oqsma ta’ riċerka, 
innovazzjoni u xjenza jekk 'l-akbar sfidi globali' tal-lum li b'mod notevoli jinkludu t-tibdil fil-
klima, s-sigurtà fl-enerġija u l-popolazzjoni dejjem tikber fl-età se jkunu trattati b'mod 
effikaċi.

Irrid nikseb l-istabbiliment ta’ Żona Ewropea tar-Riċerka (ERA) moderna li tista' tindirizza 
b'mod strateġiku l-isfidi quddiem kemm l-ekonomija tagħna kif ukoll is-soċjetà Ewropea. 
Jiena impenjata bis-sħiħ sabiex nimplimenta l-proċess ta’ Ljubljana tal-2008 li jfittex li 
jsaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri individwali fl-oqsma tar-
riċerka.

Għandu jkun hemm simplifikazzjoni xierqa tal-proċeduri finanzjarji u amministrattivi li 
attwalment jinsabu fl-FP7 sabiex inkunu nistgħu inrendu l-operazzjoni prattika ta’ dan il-
programm qafas aktar effiċjenti u faċli għall-utent. Iridu jitfasslu politiki li jiżguraw li se jkun 
hemm livell akbar ta’ parteċipazzjoni minn impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-FP7 fil-futur.

Irid jkun hemm rabta bejn strateġija ta’ innovazzjoni u l-politiki li huma implimentati biex 
jiżviluppaw kemm iż-Żona Ewropea tar-Riċerka kif ukoll programmi ta’ qafas dwar ir-
Riċerka tal-UE fil-futur. Iridu jkunu msaħħa konnessjonijiet aktar fil-qrib bejn ir-riċerkaturi u 
l-industriji sabiex inkunu nistgħu inkabbru għal massimu l-benefiċċji kummerċjali u soċjali li 
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jistgħu jakkumulaw għaċ-ċittadini tal-Ewropa minn prodotti innovattivi żviluppati ġodda.
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5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Hemm bżonn li nuru tmexxija ċara u deċiżiva jekk se jirnexxhielna nilħqu l-isfidi quddiem is-
soċjeta ta’ għarfien tal-Ewropa.

Jiena impenjata sabiex nieħu l-passi meħtieġa ta’ politika li se jiżguraw it-twettiq taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka. Se nivvaluta bl-akbar reqqa l-progress li sar biex inwettqu l-għan 
speċifiku ta' politika biex niżviluppaw Żona Ewropea tar-Riċerka moderna.

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew iridu janalizzaw liema inizjattivi li jħarsu ’l 
quddiem u li huma ġodda huma meħtieġa biex iż-Żona Ewropea tar-Riċerka tkun f'saħħitha 
biex tilħaq l-għanijiet tagħha f'dinja dejjem aktar kompetittiva u globalizzata. Flimkien, l-UE 
trid tistabbilixxi għanijiet strateġiċi u miri ċari ta' politika. Irridu niżguraw li għandna l-
istrutturi ta’ governanza xierqa sabiex inkunu nistgħu inkabbru għal massimu l-potenzjal li se 
jakkumula lill-Unjoni Ewropea minn Żona Ewropea tar-Riċerka ta’ suċċess, kompetittiva u 
innovattiva.

Jiena impenjata bis-sħiħ biex naħdem mal-Parlament Ewropew f’analiżi komprensiva ta’ nofs 
it-terminu tal-Programm ta’ Qafas dwar ir-Riċerka tal-UE li se jibda fl-2010. Irridu 
nanalizzaw fil-qrib kif jista' jkollna proċeduri aktar simplifikati biex niggvernaw l-operazzjoni 
futura tal-FP7 fil-kuntest ta' dan il-proċess ta' analiżi. Din l-analiżi sseħħ kif aħna 
niddefinixxu mill-ġdid il-prijoritajiet politiċi, ekonomiċi u soċjali tagħna kemm fl-Unjoni 
Ewropea kif ukoll fil-kuntest internazzjonali. Kwalunkwe bidla li tista’ sseħħ fil-kuntest ta’ 
dan il-proċess ta' analiżi trid tkun ibbażata madwar il-prinċipji ta' gwida li ġejjin: it-tbassir, il-
konsistenza, l-aċċessibbiltà u r-responsabbiltà.

Id-dokument ta’ politika tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-innovazzjoni se jkun definit fl-
2010. Dan irid jistabbilixxi b’mod ċar kif il-politiki tal-innovazzjoni se jwettqu l-istrateġija 
tal-UE tal-2020. Qed nistenna wkoll b’ħerqa li naħdem ma’ kollegi dwar il-pjan strateġiku 
dwar it-teknoloġija tal-enerġija li se jkun strument importanti sabiex nirnexxu fl-impenji 
tagħna tal-2020.

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew iridu għalhekk jaħdmu flimkien mill-qrib 
biex jidentifikaw l-inizjattivi li jridu jitniedu bħala parti minn dan il-qafas ta’ politika. 
Kwistjonijiet possibbli għall-analiżi jistgħu jinkludu l-akkwist pubbliku, il-kapital ta’ riskju, 
id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, it-taħriġ abbażi tal-għarfien, l-ostakli tekniċi u l-
kwistjonijiet regolatorji L-UE tista’ tpoġġi b’suċċess l-innovazzjoni fuq nett tal-aġenda 
politika fl-Ewropa jekk il-partijiet interessati kollha jaħdmu flimkien b’mod kordinat, 
determinat u konness.

Il-koperazzjoni internazzjonali trid tissaħħaħ sabiex inkunu nistgħu naħdmu flimkien 
kollettivament u nużaw l-aqwa xjenza u teknoloġiji disponibbli biex nittrattaw b'effikaċja l-
problemi globali bħat-tibdil fil-klima. Jiena se nuża l-għarfien espert taċ-Ċentru Konġunt tar-



PE431.148v01-00 8/8 CM\800897MT.doc

MT

Riċerka sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista’ timplimenta politiki li se jappoġġjaw l-iżvilupp 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju. Dan se jkun ta’ għajnuna għall-Unjoni Ewropea fil-
kisba ta’ għanijiet ta’ politika dwar it-tibdil fil-klima.

Nista’ nassigura lill-Membri tal-Parlament Ewropew li se nivvaluta b’mod rigoruż l-impatt ta' 
kwalunkwe inizjattiva ġdida. Wara li servejt bħala ministru tal-kabinett fi tliet Gvernijiet 
Irlandiżi, jiena għandi esperjenza estensiva fil-qasam tat-tfassil tal-liġi. Barra minn hekk, ix-
xogħol tiegħi fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri żgura li l-ġestjoni finanzjarja xierqa, il-valur 
għall-flus u t-trasparenza se jkunu elementi intrinsiċi ta’ kwalunkwe proposta.


