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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinsab imħasseb li għalkemm il-Qorti tal-Awdituri qieset li t-transazzjonijiet li huma l-
bażi tal-kontijiet annwali tal-Kulleġġ kienu legali u regolari, enfasizzat ukoll l-
eċċezzjonijiet, primarjament li xi proċeduri ta' akkwist pubbliku kienu irregolari: f'erba' 
każijiet il-Kulleġġ xtara prodotti u servizzi fin-nuqqas ta' appalt jew proċedura ta' offerti,
għal total ta' EUR 344 111, u f'każ minnhom, il-proċedura kienet f'idejn membru tal-
persunal mhux kwalifikat fl-akkwist u minħabba f'hekk ebda terminu ta' referenza ma ġie 
speċifikat, ebda offerta finanzjarja ma kienet mitluba jew irċevuta u l-ebda evalwazzjoni 
finanzjarja ma twettqet (għal ammont totali ta' EUR 11 000); jirrikonoxxi li fit-tweġibiet 
tiegħu l-Kulleġġ afferma li tnediet ordni ta' rkupru kontra l-eks Direttur;

2. Jiddeplora l-fatt li minħabba li r-Regolament Finanzjarju rrivedut tal-Kulleġġ qatt ma 
tressaq quddiem il-Kummissjoni u għalhekk qatt ma daħal fis-seħħ, il-kuntratti ta' ingaġġ 
iffirmati ma' xi konsulenti u esperti kienu illegali;

3. Jinnota li f'ċerti każijiet ma saret ebda investigazzjoni, bħal f'dawk il-każijiet fejn il-
proċeduri ta' akkwist pubbliku ma ġewx segwiti kif xieraq u fejn il-kuntratti ta' inġaġġ 
iffirmati kienu illegali;

4. Jistieden għat-titjib fil-programmazzjoni tal-baġit, li għandu jkun implimentat bis-sħiħ u 
ffinalizzat sa tmiem l-2011, u segwit sabiex il-proċeduri l-ġodda jkunu jistgħu jidħlu fis-
seħħ malajr kemm jista' jkun;

5. Jinnota li x-xogħol b'lura tal-fatturi mhux ipproċessati fi tmiem l-2009 issa ġie analizzat 
kompletament kif ukoll solvut u li m'hemmx aktar xogħol b'lura u li ma ġġarrab ebda 
dannu finanzjarju;

6. Jiddeplora l-fatt li kuntratt ta' reklutaġġ li sar b'mod irregolari għadu operattiv; jistieden 
lill-Kulleġġ isolvi din l-irregolarità mingħajr iżjed dewmien;

7. Jiddeplora l-każijiet fejn l-approprjazzjonijiet intużaw biex jiffinanzjaw nefqa privata; 
jinnota li tlestiet il-verifika esterna u jitlob għall-finalizzazzjoni tal-proċess ta' rkupru ta' 
din in-nefqa kemm jista' jkun malajr;

8. Jinnota li anki jekk daħlet amministrazzjoni ġdida tal-Kulleġġ, għad m'hemmx tweġiba 
għall-iżbalji li saru fil-passat; jinnota t-titjib li l-amministrazzjoni l-ġdida tal-Kulleġġ 
qiegħda twettaq u l-kummenti tal-Kummissjoni li fl-2010 l-Kulleġġ tjieb b'mod 
konsiderevoli l-prestazzjoni fl-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu;

9. Jinnota t-tweġiba tal-Kulleġġ li jekk wara investigazzjoni interna jiġi konkluż li tista' tiġi 
stabbilita responsabilità personali, bla dubju se jieħu l-miżuri meħtieġa f'konformità mar-
regoli applikabbli;
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10. Iqis li minħabba l-għadd konsiderevoli ta' inkonsistenzi u żbalji li seħħew matul l-2009, il-
kwittanza għall-2009 ma għandhiex tiġi konċessa;

11. Jinnota li l-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit għall-Kulleġġ għandha tiġi bbażata 
aktar fuq il-prestazzjoni tagħha matul is-sena.


