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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-ħatra proposta ta' João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo bħala 

Membru tal-Qorti tal-Awdituri 

(C80260/2016 – 2016/0809(NLE)) 

(Konsultazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0260/2016), 

– wara li kkunsidra r-Regola 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A-0259/2016), 

– billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;  

– billi waqt il-laqgħa tiegħu tal-5 ta' Settembru 2016, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 

sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri; 

1. Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' João Alexandre 

Tavares Gonçalves de Figueiredo bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, 

għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra 

tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-verifika tal-Istati Membri. 
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ANNESS 1: CURRICULUM VITÆ TA' JOÃO ALEXANDRE TAVARES 
GONÇALVES DE FIGUEIREDO 

ESPERJENZA 

PROFESSJONALI 

 

6/2008-2016 Imħallef mal-Qorti tal-Awdituri Portugiża 

Jieħu sehem fil-proċess ta' approvazzjoni għall-Opinjoni dwar il-Kont 

Ġenerali tal-Istat Portugiż. 

Jiċċekkja l-legalità tal-kuntratti konklużi mill-entitajiet 

amministrattivi jew korporattivi tal-Amministrazzjoni Ċentrali tal-

Istat, ir-Reġjuni Awtonomi u l-awtoritajiet lokali: is-self u l-kirjiet, il-

provvista tas-servizzi, ix-xogħlijiet, il-provvista tal-oġġetti, ix-xiri tal-

proprjetà, il-kuntratti ta' kirjiet operattivi, il-konċessjonijiet ta' 

xogħlijiet u servizzi, sħubijiet pubbliċi-privati, il-funzjonijiet tan-

negozji lokali. 

Iwettaq awditi tal-eżekuzzjoni tal-kuntratti u biex jiddetermina l-

obbligazzjoni finanzjarja. 

Jimplimenta leġiżlazzjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja pubblika fis-

settur pubbliku u s-setturi tan-negozju, il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 

Ewropea dwar l-akkwist pubbliku, u leġiżlazzjoni amministrattiva 

ewlenija. 

Jgħin fit-tfassil tal-pjanijiet ta' attività u r-rapporti tal-Qorti. 

President tal-Kumitat tal-IT tal-Qorti. 

Membru tal-bord editorjali tal-ġurnal tal-Qorti. 

3/2005-6/2008 Segretarju tal-Istat għall-Amministrazzjoni Pubblika, il-

Ministeru tal-Finanzi, il-Gvern tal-Portugall 

Ħa sehem fil-Kunsilli tal-Ministri u l-laqgħat tas-Segretarji tal-Istat. 

Ikkontribwixxa fis-sessjonijiet plenarji tal-Assemblea tal-Kumitati 

Parlamentari u tar-Repubblika. 

Ħa sehem fil-Kunsilli tal-Ministri tal-UE. 

Ħa sehem fit-tfassil tal-Kontijiet Ġenerali u l-Baġits tal-Istat, tal-

programmi dwar it-tkabbir u l-istabbiltà u tal-leġiżlazzjoni Portugiża 

ewlenija dwar il-finanzi pubbliċi matul dan il-perjodu. 

Responsabbli għall-programm ta' ristrutturar għall-Amministrazzjoni 

Ċentrali tal-Istat (PRACE), li kellu impatt fuq id-dipartimenti 

ministerjali kollha fil-livell ċentrali u deċentralizzat, u li kellu l-għan 

li jtejjeb l-effikaċja u l-effiċjenza tal-ġestjoni bi tnaqqis ta' 26 % fil-

karigi u l-istrutturi tal-maniġment superjuri. Ħoloq is-Servizzi 

Kondiviżi tal-Istat. Ħoloq il-bażi tad-data ċentrali tar-riżorsi umani 

tal-Amministrazzjoni Pubblika. 

Responsabbli għar-riforma tal-iskema tal-impjiegi mas-servizz 

pubbliku: ir-relazzjonijiet ta' impjieg, il-karrieri u r-remunerazzjoni 
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tal-ħaddiema taċ-ċivil kollha; ir-riforma tal-iskema tal-pensjonijiet 

tal-ħaddiema taċ-ċivil f'konformità mal-iskema ġenerali tal-

pensjonijiet għall-ħaddiema Portugiżi; ir-riforma tas-sistemi tal-

assigurazzjoni tas-saħħa għall-ħaddiema taċ-ċivil. 

Responsabbli għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' valutazzjoni tal-

Amministrazzjoni Pubblika (SIADAP), użata biex tevalwa s-servizzi, 

il-maniġers u uffiċjali oħra. 

Wettaq negozjati mal-federazzjonijiet tat-trejdjunjins tal-ħaddiema 

taċ-ċivil. 

9/2003-3/2005 Awditur Ewlieni mal-Qorti tal-Awdituri Portugiża 

Ħareġ opinjonijiet ġuridiċi u finanzjarji dwar: l-emendi għal-Liġi 

dwar il-Qafas Baġitarju (LEO); l-applikabbiltà tar-regoli u l-prinċipji 

baġitarji tal-LEO għall-awtoritajiet lokali; l-assenjament tal-krediti 

tal-Istat u tas-sigurtà soċjali għat-titolizzazzjoni; l-indipendenza tal-

Qorti tal-Awdituri; ir-relazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri mal-kontroll 

intern; il-Liġi dwar l-Organizzazzjoni u l-Proċedura tal-Qorti; ir-

reġim legali fuq l-obbligazzjoni ċivili extrakuntrattwali tal-Istat; il-

prinċipji u l-istandards li għandhom jiġu segwiti mill-

Amministrazzjoni diretta u indiretta tal-Istat. 

Appoġġ tekniku u ġuridiku fil-kontroll tal-legalità tal-kuntratti 

pubbliċi u fl-awditi finanzjarji, l-awditi ta' konformità, u l-awditi tal-

prestazzjoni. 

Ħa sehem f'laqgħat internazzjonali li jinvolvu istituzzjonijiet supremi 

tal-awditjar (SAIs) barranin fi ħdan l-Unjoni Ewropea, l-INTOSAI u 

l-EUROSAI. 

11/2002-9/2003 Kap tad-Dipartiment tat-Taħriġ 

Direttorat Ġenerali tad-Dwana - Ministeru tal-Finanzi - il-Portugall 

Żviluppa u mmonitorja l-politiki, il-pjanijiet u r-rapporti ta' 

evalwazzjoni dwar it-taħriġ tal-uffiċjali tad-dwana Portugiżi fl-

implimentazzjoni tar-reġimi tad-dwana Portugiżi u tal-UE. 

Ippjana u mmonitorja l-inizjattivi ta' taħriġ għall-uffiċjali tad-dwana 

Portugiżi. 

4/2001-11/2002 Direttur Ġenerali 

Direttur Ġenerali tas-Servizz tal-Ħabs - Ministeru tal-Ġustizzja - il-

Portugall 

Responsabbiltà aħħarija għas-servizz, inklużi s-servizzi ċentrali u 

54 ħabs, 6 300 uffiċjal, baġit operattiv ta' EUR 188 000 000 u baġit 

ta' investiment ta' EUR 55 400 000 (ċifri tal-2002). 

Responsabbiltà aħħarija għall-infurzar tas-sentenzi ta' kustodja li 

ngħataw mill-Qrati għal 13 500 priġunier (ċifri tal-2002). 

Iddefinixxa l-għażliet ta' żvilupp strateġiku għas-sistema tal-ħabs 

Portugiża, u r-rapporti u l-pjanijiet ta' attività. 
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Fassal abbozz ta' liġi ġdid dwar is-sentenzi ta' kustodja u abbozz ta' 

dispożizzjoni leġiżlattiva biex jissaħħaħ is-Servizz ta' Awditjar u 

Spezzjoni tas-servizz tal-ħabs bil-għan li jiġu żgurati s-sorveljanza u 

l-konformità ġuridika tal-prattiki u l-ġestjoni tal-ħabs tiegħu. 

Wettaq l-ewwel studju fil-Portugall dwar it-tendenzi u l-konsum tad-

droga fil-ħabsijiet għaċ-Ċentru għar-Riċerka u l-Istudju fis-

Soċjoloġija fl-Istitut tal-Università ta' Lisbona (ISCTE). 

Żviluppa u implimenta programm biex itejjeb is-sigurtà fil-ħabsijiet, 

u programm ta' prevenzjoni tas-suwiċidji. 

Wettaq programm ta' bini u rinnovazzjoni tal-ħabsijiet (Carregueira, 

Paços de Ferreira, Porto Judicial Police, Tires, Sintra, Montijo, Beja, 

Olhão, Leiria, Coimbra u Porto). 

Editja l-ġurnal 'Temas Penitenciários'. 

2/1999-4/2001 President 

Servizz ta' Probazzjoni Nazzjonali - Ministeru tal-Ġustizzja - il-

Portugall 

Responsabbiltà aħħarija għas-servizz, inklużi 115-il unità 

amministrattiva f'104 muniċipalitajiet, 1 700 uffiċjal, u baġit ta' 

EUR 37 500 000 (ċifri tal-1999). 

Responsabbiltà aħħarija għall-appoġġ tal-Qrati fl-applikazzjoni u l-

implimentazzjoni tal-miżuri relatati mal-ġustizzja tal-minorenni u l-

familja permezz tal-14-il istituzzjoni tal-minorenni tas-Servizz 

(26 000 talba fis-sena) u l-adozzjoni ta' proċeduri skont il-

konvenzjonijiet internazzjonali relatati mal-minorenni, li fihom is-

Servizz kien l-awtorità ċentrali. 

Fassal pjan strateġiku għas-snin 2000-2003 u fassal u żviluppa 

sistema ta' ppjanar. 

Ikkontribwixxa għar-riforma tal-liġi tal-minorenni (Liġi Nru 147/99 

tal-1 ta' Settembru 1999 u Nru 166/99 tal-14 ta' Settembru 1999). 

Ħoloq il-kundizzjonijiet għall-qrati biex jordnaw servizz fil-

komunità, inkluż ftehimiet ma' 440 istituzzjoni pubblika u privata li 

jkunu lesti biex jilqgħu individwi li jridu jiskontaw din it-tip ta' 

sentenza. 

Żviluppa u implimenta sistema ta' sorveljanza elettronika fil-

Portugall għas-superviżjoni taż-żgħażagħ li jwettqu reat ġo darhom 

stess (Liġi Nru 122/99 u Ordni ta' Implimentazzjoni Ministerjali 

Nru 26/2001). 

11/1995-2/1999 Kap tal-Kabinett tal-Ministeru tal-Ġustizzja 

Ministeru tal-Ġustizzja - il-Portugall 

Ħejja d-deċiżjonijiet tal-Ministeru tal-Ġustizzja relatati mal-oqsma li 

ġejjin: il-pulizija tal-ġudikatura, is-servizz tal-ħabs, il-probazzjoni, ir-

riċerka u l-ippjanar, il-ġestjoni tal-assi u l-finanzi, is-servizzi soċjali, 
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id-dritt Ewropew, il-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali 

f'materji kriminali.  

Żgura l-konnessjoni bejn il-Kabinett tal-Ministeru u l-korpi 

responsabbli għal dawk l-oqsma, kif ukoll il-Qorti Suprema tal-

Ġustizzja u l-Qorti Amministrattiva Suprema, il-Kunsill Suprem tal-

Ġudikatura, il-Kunsill Suprem tal-Qorti Amministrattiva u Fiskali, l-

Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Assoċjazzjoni tal-Avukati. 

Ikkontribwixxa għat-tħejjija tad-dispożizzjonijiet legiżlattivi f'oqsma 

ewlenin tal-politika tal-ġustizzja, b'mod speċifiku: il-liġi dwar il-

libertà tar-reliġjon, il-liġi dwar it-traffikar u l-konsum tad-droga, il-

liġi dwar l-applikazzjoni tas-sentenzi tas-servizzi fil-komunità, il-liġi 

dwar il-monitoraġġ elettroniku ta' min iwettaq reat ġo daru, ir-riforma 

tal-liġi tal-minorenni, il-liġi dwar il-liberalizzazzjoni tal-professjoni 

tan-nutara, id-digrieti liġijiet dwar l-akkwist ta' xogħlijiet, prodotti u 

servizzi u r-reklutaġġ ta' persunal mas-servizz tal-ħabs, il-ħolqien ta' 

ħabsijiet, u l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-pulizija tal-

ġudikatura. 

Ikkontribwixxa għat-tħejjija tal-baġits u l-pjanijiet għall-Ministeru 

tal-Ġustizzja. 

Ħadem fi kwistjonijiet internazzjonali tal-Ministeru tal-Ġustizzja, 

b'mod partikolari tħejjijiet għall-parteċipazzjoni tal-Ministeru tal-

Ġustizzja f'laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri tal-ĠAI tal-UE u laqgħat 

internazzjonali oħrajn, b'mod speċifiku dawk tan-NU, il-Kunsill tal-

Ewropa, is-CPLP u l-Konferenza tal-Ministri tal-Ġustizzja tal-Pajjiżi 

Ibero-Amerikani, kif ukoll għal vjaġġi barra l-pajjiż tiegħu. 

Issorvelja r-relazzjoni bejn il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-

organizzazzjonijiet tat-trejdjunjins fis-settur. 

11/1991-11/1995 Kap tal-Kabinett tas-Segretarju tal-Istat affiljat mal-Ministeru 

tal-Ġustizzja 

Ministeru tal-Ġustizzja - il-Portugall 

Ħejja d-deċiżjonijiet tas-Segretarju tal-Istat fl-oqsma li ġejjin: is-

servizzi tal-protezzjoni tal-minorenni, il-probazzjoni, ir-reklutaġġ u t-

taħriġ tal-maġistrati, l-ippjanar u l-koordinament tal-ġlieda kontra d-

drogi, il-mediċina forensika, il-kompjuterizzazzjoni tal-liġi, il-

kooperazzjoni mal-pajjiżi Afrikani li jitkellmu l-Portugiż, in-

nazzjonalità, l-arbitraġġ istituzzjonali volontarju, il-protezzjoni tal-

konsumatur, il-protezzjoni ambjentali, il-bordijiet tal-protezzjoni tat-

tfal. 

Assigura r-relazzjoni bejn il-Kabinett u s-Segretarju tal-Istat u l-korpi 

responsabbli għal dawk l-oqsma. 

Ikkontribwixxa fit-tħejjija tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, b'mod 

speċifiku l-kodiċi dwar il-proċeduri speċjali ta' rkupru u ta' falliment 

ta' negozju, il-qafas ġuridiku dwar il-konsum u t-traffikar tad-droga, 

il-qafas ġuridiku dwar l-adozzjoni, l-istrumenti ġuridiċi 
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internazzjonali dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet 

kriminali u ċivili u l-kooperazzjoni mal-PALOP u l-bordijiet ta' 

protezzjoni tat-tfal mill-1992 sal-1995. 

Ħejja preżentazzjonijiet pubbliċi u vjaġġi barra l-pajjiż għas-

Segretarju tal-Istat, b'mod partikolari għall-finijiet ta' parteċipazzjoni 

fil-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri tal-ĠAI tal-UE, il-Kunsill tal-

Ewropa, in-NU, is-CPLP u l-Konferenza tal-Ministri tal-Ġustizzja 

tal-Pajjiżi Ibero-Amerikani. 

Fassal l-istudju 'Contributos para uma reforma orgânica do Ministério 

da Justiça' 

11/1987-11/1991 Viċi Direttur Ġenerali 

Servizz ta' Probazzjoni Nazzjonali - Ministeru tal-Ġustizzja - il-

Portugall 

Maniġer superjuri tal-attività operattiva tas-Servizz imwettqa minn 

300 uffiċjal fid-distretti ġudizzjarji ta' Lisbona u n-Nofsinhar tal-

pajjiż, l-Azores u Madeira, li tkopri: appoġġ tekniku għall-Qrati fit-

teħid tad-deċiżjonijiet relatati ma' każijiet kriminali, l-infurzar tas-

sentenzi, il-minorenni u l-familji; l-appoġġ tekniku għall-

amministrazzjoni tal-ħabsijiet fit-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward 

tal-priġunieri (b'mod speċifiku l-approvazzjonijiet għall-ħelsien u 

reġimi miftuħa); l-appoġġ psikoloġiku u soċjali għall-minorenni, iż-

żgħażagħ u l-adulti soġġetti għal proċedimenti legali, u l-familji 

tagħhom; ir-rabtiet ma' entitajiet pubbliċi u entitajiet privati oħrajn li 

jaħdmu għall-prevenzjoni tal-kriminalità u r-reintegrazzjoni soċjali. 

02/1987-11/1987 Kap tad-Dipartiment tar-Riċerka u l-Ippjanar, 

Amministrazzjoni tal-Macao 

Istititut għall-Azzjoni Soċjali 

Avviz legali fir-rigward tal-azzjoni soċjali tal-Istitut. 

Ħejja proċeduri għat-tfassil u l-iffirmar ta' kuntratti ta' xogħlijiet 

għall-kostruzzjoni ta' żviluppi ta' djar soċjali (qasam ta' djar soċjali ta' 

Mong-Há, b'650 residenza u valur ta' MOP 48 miljun, u l-qasam ta' 

Fai Chi Kei, b'1 100 dar). 

Fassal sistema ta' appoġġ finanzjarju u faċilitajiet soċjali ġestiti minn 

istituzzjonijiet privati. 

Fassal is-sistema ta' ppjanar tal-Istitut. 

02/1985-02/1987 Kap tal-Organizzazzjoni u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni, 

Amministrazzjoni tal-Macao 

Uffiċċju Ċentrali tas-Servizz Pubbliku 

Ħareġ opinjonijiet dwar ir-regoli bażiċi tas-servizzi pubbliċi, dwar il-

proċeduri għall-akkwisti tal-IT u l-mikrofilming tas-servizz pubbliku 

u dwar ir-razzjonalizzazzjoni amministrattiva u t-tnaqqis tal-

burokrazija. 
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Standardizza l-formoli fl-Amministrazzjoni tal-Macao. 

Fassal u stabbilixxa sistema għall-akkwist tal-IT u tagħmir ta' 

mikrofilming mis-servizzi pubbliċi tal-Macao. 

Żviluppa pjan għall-kompjuterizzazzjoni tal-oqsma komuni tal-

amministrazzjoni u l-ġestjoni tas-servizzi pubbliċi tal-Macao. 

L-ewwel stħarriġ tar-riżorsi umani tal-Amministrazzjoni tal-Macao 

(forza tax-xogħol totali: 8 500 persuna). 

Kompjuterizzazzjoni tad-Dipartiment tal-Amministrazzjoni u s-

Servizz Pubbliku. 

Fassal sistema ta' relazzjonijiet pubbliċi integrati fl-Amministrazzjoni 

tal-Macao. 

Fassal sistema ta' ġestjoni integrata għad-Dipartiment tal-

Amministrazzjoni u tas-Servizz Pubbliku. 

06/1983-02/1985 Direttur tas-Servizzi ta' Koordinament, Riċerka u Ppjanar 

Tekniku 

Servizz ta' Probazzjoni Nazzjonali, Ministeru tal-Ġustizzja, il-

Portugall 

Attivitajiet koordinati relatati mal-pubblikazzjoni tal-istudji dwar ir-

reintegrazzjoni soċjali ta' min iwettaq reat. 

Stabbilixxa l-format tar-rapporti tal-assistenza soċjali użati għall-

għoti tas-sentenzi għall-pjanijiet individwali u għall-adattament mill-

ġdid fis-sistema tal-projbizzjoni. 

Fassal is-sistema ta' data statistika għall-attivitajiet tas-Servizz. 

Żviluppa protokoll maqbul mas-servizzi tal-ħabs li jirregola l-

operazzjoni tas-Servizz fil-ħabsijiet. 

Żviluppa l-pjan ta' attività tas-servizz fl-1984. 

04/1979-06/1983 Uffiċjal Tekniku Avvanzat tal-Amministrazzjoni Pubblika 

Segretarju tal-Istat tal-Amministrazzjoni Pubblika, il-Portugall 

Abbozza opinjonijiet dwar regoli bażiċi tas-servizzi pubbliċi. 

Pariri tekniċi dwar il-kunsilli muniċipali u r-riorganizzazzjoni 

tagħhom. 

Pariri tekniċi u ristrutturar tal-Ministeru tal-Industrija, l-Enerġija u l-

Esportazzjoni. 

Pariri tekniċi lir-Repubblika tal-Guinea-Bissau. 

Studji dwar l-istrutturi muniċipali u l-ġestjoni. 

Studju komparattiv tal-makrostrutturi tal-amministrazzjonijiet tal-

Istati Membri tal-Komunitajiet Ewropej. 

 1999-2004 President (2001-2004) u Membru tal-bord (1999-2001) tal-

Konfederazzjoni Ewropea tal-Probazzjoni (CEP) 
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Ippresieda l-laqgħat tal-Assemblej Ġenerali u l-Bord tas-CEP 

(organizzazzjoni li tlaqqa' flimkien il-korpi tal-Ministeru tal-

Ġustizzja ta' 36 pajjiż Ewropew b'responsabbiltà għall-infurzar ta' 

pieni kriminali mhux ta' kustodja, bl-uffiċċju ċentrali tiegħu fin-

Netherlands). 

Ippresieda laqgħat oħra mal-Viċi Presidenti, is-Segretarju Ġenerali u 

l-Uffiċjali Eżekuttivi, fis-segretarjat ġewwa n-Netherlands, u 

sessjonijiet ta' ħidma organizzati mis-CEP. 

Stabbilixxa l-valutazzjoni tal-istrateġija ta' żvilupp, l-ippjanar, l-

ibbaġitjar u l-attività tas-CEP. 

Laqgħat mar-rappreżentanti tal-bordijiet tal-ħabsijiet tal-pajjiżi 

membri, il-Kummissjoni tal-UE u l-Kunsill tal-UE. 

Issorvelja l-ġestjoni tal-baġit u n-Newsletter tas-CEP. 

 1999-2002 Membru tal-Bord tat-Tmexxija taċ-Ċentru għat-Taħriġ 

Professjonali fis-Sistema tal-Ġustizzja 

Ministeru tal-Ġustizzja, il-Portugall 

Iddefinixxa l-politiki, il-pjanijiet u l-azzjonijiet rigward it-taħriġ 

professjonali tal-popolazzjoni tal-ħabsijiet u ċittadini oħra soġġetti 

għal sanzjonijiet kriminali. 

Ħejja l-baġits għat-taħriġ. 

Abbozza rapporti ta' valutazzjoni dwar it-taħriġ ipprovdut. 

 1994-2003 Membru tal-Kumitat għall-Aċċess tad-Dokumenti 

Amministrattivi - Assemblea tar-Repubblika, il-Portugall 

Ippromwova l-prinċipju tat-trasparenza fl-amministrazzjoni pubblika 

u l-aċċess liberu għad-dokumenti amministrattivi. 

Segwa l-applikazzjoni tal-Att dwar l-Aċċess għad-Dokumenti 

Amministrattivi, issottometta u vvaluta l-emendi proposti. 

Ivvaluta t-talbiet li ressqu ċ-ċittadini dwar ir-rifjut tal-aċċess għad-

dokumenti mid-dipartimenti u l-korpi tal-amministrazzjoni pubblika. 

Organizza azzjonijiet b'rabta mad-divulgazzjoni u mat-taħriġ fuq it-

trasparenza fis-settur pubbliku u l-aċċess għad-dokumenti 

amministrattivi. 

Approva pjanijiet u rapporti ta' attività tal-Kumitat. 

 1992-1993 Membru tal-Kummissjoni għall-Kwalità u r-Razzjonalizzazzjoni 

tal-Amministrazzjoni Pubblika 

Presidenza tal-Kunsill Ministerjali, il-Portugall 

Ħa sehem fil-ħidma tal-Kummissjoni, stabbilita mill-Prim Ministru, li 

wasslet għal rapport bil-miżuri dwar id-diżimpenn tal-istat, ir-

relazzjonijiet bejn l-amministrazzjoni u ċ-ċittadin, is-soluzzjonijiet 

strutturali u l-flessibbiltà fil-ġestjoni tal-amministrazzjoni pubblika. 
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 1985-1986 Membru tal-Kummissjoni għall-Implimentazzjoni tal-Lingwa 

Ċiniża - Amministrazzjoni tal-Macao 

Ħa sehem fil-ħidma tal-Kummissjoni, stabbilita mill-Gvernatur tal-

Macao, li wasslet għall-adozzjoni ta' rapport b'miżuri dwar l-użu 

progressiv taċ-Ċiniż bħala l-lingwa uffiċjali tal-amministrazzjoni tat-

territorju fil-livelli kollha, b'mod speċifiku inkluż ir-reklutaġġ tal-

uffiċjali u l-mexxejja lokali, l-iżvilupp tal-ordinament ġuridiku, l-użu 

fil-korpi governattivi u fil-qrati, u s-sistemi ta' traduzzjoni Ċiniż-

Portugiż. 

 

EDUKAZZJONI U TAĦRIĠ 

09/1973-07/1978 Lawrja fil-liġi 

Fakultà tal-Liġi, Università ta' Lisbona, il-Portugall 

Ħa sehem bħala lettur jew inkarigat mit-taħriġ, u bħala apprendista, 

f'ħafna konferenzi, kungressi, seminars u sessjonijiet ta' ħidma 

nazzjonali u internazzjonali dwar suġġetti differenti, b'mod partikolari 

dwar ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika, il-ġestjoni pubblika, il-

finanzi pubbliċi, id-dritt amministrattiv, il-kontroll finanzjarju estern u 

indipendenti, il-qorti tal-awdituri, il-ġustizzja kriminali, il-probazzjoni 

u r-reintegrazzjoni fis-soċjetà, il-ġustizzja tal-minorenni, il-prevenzjoni 

u t-trażżin tat-traffikar u l-konsum tad-drogi, u d-delinkwenza fost il-

minorenni (ara d-dokument mehmuż). 

 

ĦILIET PERSONALI 

Lingwa 

materna 

Portugiż 

Lingwi oħrajn          FEHIM  TAĦDIT    KITBA 

 Smigħ  Qari Taħdit Interattiv Taħdit Produttiv  

FranċiżC1  C2  C1  C2 B2 

Ingliż B2  B2  B2  B2 B2 

Spanjol C1  C1  A2  A2 A1 

Livelli: A1 u A2: utent bażiku; B1 u B2: utent indipendenti; C1 u C2: utent 

profiċjenti 

(Qafas Ewropew ta' Referenza Komuni għal-Lingwi) 

Ħiliet ta' 

komunikazzjoni

  

Abbiltà komunikattiva tajba, żviluppata matul is-snin fil-kors ta' gradi għolja 

tat-tmexxija fis-servizzi pubbliċi ewlenin u permezz ta' attività politika, bħala 

Segretarju tal-Istat, li tinvolvi ħafna attakki pubbliċi, parteċipazzjoni fid-

dibattiti parlamentari, dehriet fuq il-programmi tat-televiżjoni u tar-radju u l-

kuntatt ma' midja oħra, kif ukoll il-parteċipazzjoni f'numru kbir ta' kungressi, 

sessjonijiet ta' ħidma eċċ. u li jwasslu u jikkoordinaw laqgħat nazzjonali u 

internazzjonali. 
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Ħiliet 

organizzattivi 

Ħiliet tajba fil-koordinament, fl-organizzazzjoni u fit-tmexxija, żviluppati 

permezz tat-tmexxija u r-riorganizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi u l-qadi ta' 

rwoli politiċi, marbuta mill-qrib ma' riformi fl-amministrazzjoni pubblika. 

  

Kompetenza 

diġitali 

AWTOVALUTAZZJONI 

 Ipproċessar 

tal-

informazzjoni 

Komunikazzjoni Ħolqien ta' 

kontenut 

Sigurtà Soluzzjoni 

ta' 

problemi 

 Utent 

indipendenti 

Utent 

indipendenti 

Utent 

indipendenti 

Utent 

indipendenti 

Utent 

indipendenti 

 Kompetenza diġitali - grilja ta' awtovalutazzjoni 

TAGĦRIF ADDIZZJONALI 

ESPERJENZA 

INTERNAZZJONALI 

Minbarra li kien president u ħa sehem fil-laqgħat tal-Bord tal-

Konfederazzjoni Ewropea tal-Probazzjoni (CEP), imsemmija 

hawn fuq, li attwalment huwa membru onorarju tagħha, ħa 

sehem f'diversi laqgħat tal-korpi tal-Unjoni Ewropea, l-OECD, 

in-NU, il-Kunsill tal-Ewropa, il-Komunità tal-Pajjiżi li 

Jitkellmu l-Portugiż, il-konferenzi tal-Ministri tal-Ġustizzja u l-

Ministri għall-Amministrazzjoni Pubblika Ibero-Amerikani, l-

Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-

Awditjar (INTOSAI) u l-grupp reġjonali Ewropew tiegħu 

(EUROSAI), il-Kumitat ta' Kuntatt tal-Kapijiet tal-

Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-UE u l-uffiċjali ta' 

kollegament tiegħu, u ċ-Ċentru għall-Amministrazzjoni tal-

Iżvilupp tal-Amerka Latina (CLAD). 
 

PUBBLIKAZZJONIJIET "Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma 

Sistematização da Ética Profissional dos funcionários", 

Secretariado da Modernização Administrativa, 

Novembru 1988; 

"A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A 

problemática dos défices", f'Revista do Tribunal de Contas 

Nru 43, Jannar-Ġunju 2005, Lisbona, pp. 41-71; 

"Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns 

para dirigentes públicos: a proposta de Portugal",  ma' 

Valadares Tavares, Luis, f'"Revista do Serviço Público", vol. 

57, Nru 1, Jannar/Marzu 2006, Escola Nacional de 

Administração Pública, Brasília; 

"Eficiência e Legalidade na Administração Pública", f'"Revista 

do Tribunal de Contas", Nru 51, Jannar/Ġunju 2009, 

oriġinarjament ippubblikat mill-OECD bit-titolu "Efficiency 

and Legality in the Performance of the Public Administration" , 

Konferenza dwar ir-Riforma fl-Amministrazzjoni Pubblika u l-

Integrazzjoni Ewropea, Budva, Montenegro, 26-27 

Marzu 2009; 
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"Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas" f'"Revista do Tribunal de 

Contas", Nru 51, Jannar/Ġunju 2009; 

"Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação 

a novos desafios", f'"Colóquio Internacional – A moderna 

gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?",  

ippubblikat mill-Qorti tal-Awdituri Portugiża fl-okkażjoni tal-

160 anniversarju tagħha, Lisbona, 2009; 

"As reformas na Administração Pública", daħla għal Regime 

Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, organizzat 

minn Maria Laura Veríssimo Dias u Paulo Guilherme 

Fernandes Lajoso, Lulju 2009; 

"As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: 

Alguns aspetos fundamentais" f'"Revista do Tribunal de 

Contas", Nru 52, Lulju/Diċembru 2009.  

"As reformas da proteção social na Administração Pública de 

2005 a 2009", daħla għal "A Proteção Social dos Trabalhadores 

em Funções Públicas", minn Isabel Viseu u Vasco Hilário, 

Coimbra Editora, Lulju 2011. 

"Conflito de interesses e ética do serviço público", koawtur ma' 

Augusto Santos Silva, artiklu xjentifiku li għandu jiġi 

ppubblikat fil-Manwal tal-Frodi fil-Portugall, li għandu jiġi 

ppubblikat fl-2016 mill-Fakultà tal-Ekonomija tal-Università ta' 

Porto. 

"SIDA, Direito e Ética", f'"Criminalidade e Cultura – Cadernos 

do Centro de Estudos Judiciários", Nru 2/90, p. 225-240; 

"Antecedentes Legislativos da Reinserção Social" f'"Cidadão 

Delinquente: Reinserção Social", Ministeru tal-Ġustizzja 

Portugiż, 1983, pp. 17-47; 

"Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social", f'"Prisões e Reinserção Social", Bullettin nru 37, 

Diċembru 1983 – Frar 1984, taċ-Centro de Reflexão Cristã 

(Ċentru ta' Riflessjoni Kristjana), pp. 13-26; 

"Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania" 

f'"Mercado Social de Emprego – Encontro Nacional de 

Interlocutores – 2000", ippubblikat mill-Comissão para o 

Mercado Social de Emprego (Kummissjoni għas-Suq Soċjali 

tal-Impjiegi), pp 121-124; 

"A Justiça de Menores na Europa" f'Infância e Juventude, 

Nru 01-1, Jannar-Marzu 2001, pp. 9-20; 

"Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil" in 

Infância e Juventude Nru 01-2, April-Ġunju 2001, pp. 19-24; 

"Execução de Medidas Tutelares Educativas" f'"Direito Tutelar 

de Menores – O Sistema em Mudança", Fakultà tal-Liġi tal-

Università ta' Coimbra u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali, 

Coimbra Editora 2002, pp. 195-210. 
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ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE 
FIGUEIREDO GĦALL-KWESTJONARJU 

 

Esperjenza Professjonali 

1. Jekk jogħġbok elenka l-esperjenza professjonali tiegħek fil-finanzi pubbliċi, sew jekk 

hija fil-pjanifikazzjoni baġitarja, fl-implimentazzjoni jew fil-ġestjoni tal-baġit, jew 

fil-kontroll jew l-awditjar tal-baġit. 

 

1.1. Minn mindu bdejt immexxi funzjonijiet tas-servizzi pubbliċi - li fil-karriera 

professjonali tiegħi kien relattivament kmieni fl-1982 - kelli u għad għandi 

responsabbiltajiet fil-kuntest tal-finanzi pubbliċi. Ħa nsemmi erba' esperjenzi 

speċifiċi mill-aktar sinifikanti. 

 

1.2. Il-kontroll u l-awditjar finanzjarju bħala Mħallef tal-Qorti tal-Awdituri 

Portugiża, mill-2008.  

Bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri Portugiża, korp li jeżerċita l-kontroll finanzjarju 

estern u indipendenti tal-finanzi pubbliċi fil-Portugall, u jassisti lill-Parlament fir-

rwol tiegħu ta' kontroll politiku, jien intervjenejt fl-adozzjoni tal-opinjoni tal-Qorti 

dwar il-Kontijiet Ġenerali tal-Istat (CGE) mill-2009 sal-2014. Din l-opinjoni 

għandha impatt fuq is-CGE, li jinkludu l-kontijiet tal-entitajiet governattivi kollha tas-

settur pubbliku amministrattiv tal-Gvern Portugiż u l-kontijiet tas-sigurtà soċjali. 
F'din l-opinjoni, il-Qorti toħroġ ġudizzju dwar il-legalità u l-korrezzjoni finanzjarja 

tat-tranżazzjonijiet sottostanti għas-CGE, ibbażat fuq il-kontrolli u l-awditi mwettqa 

skont il-Manwal tal-Awditjar u l-Proċeduri approvat mill-Qorti u b'kont meħud tal-

istandards internazzjonali (bħall-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet 

Supremi tal-Awditjar). 

Għalhekk, apparti li diġà kelli esperjenza fl-amministrazzjoni u fil-gvern (fi ħdan il-

gvern innifsu u fir-relazzjonijiet tiegħu mal-parlament) f'dak li huwa ppjanar, 

eżekuzzjoni u kontroll tal-finanzi pubbliċi, jien għandi wkoll esperjenza fil-kontroll 

finanzjarju eżerċitat esternament mill-Qorti tal-Awdituri (bħala parti mil-ġudikatura, 

bi qbil mal-istrutturi stabbiliti mill-Kostituzzjoni Portugiża). 

Minbarra din il-ħidma fil-Qorti tal-Awdituri, jien wettaqt awditi, speċjalment relatati 

mal-legalità amminstrattiva u finanzjarja tal-eżekuzzjoni ta' kuntratti konklużi mis-

servizzi tal-gvern ċentrali u tal-amministrazzjoni lokali. Kont ukoll responsabbli għat-

twettiq ta' awditi għall-investigazzjoni ta' irregolaritajiet finanzjarji. 

 

1.3. L-ippjanar u l-kontroll tal-finanzi tal-Istat Portugiż fil-perjodu 2005-2007. 

Fl-2005, id-defiċit tal-baġit tal-Istat Portugiż, stmat f'Mejju, għal dik is-sena, mill-

Banco de Portugal, kien ta' 6,2 % tal-PDG. Kien hemm nuqqas fit-twettiq tal-impenji 

skont il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Għandu jiġi nnotat ukoll li 

fis-snin ta' qabel l-2005 (2002-2004), id-defiċit tal-baġit kien inżamm f'livelli li 

mhumiex kompatibbli mal-PST, minkejja l-adozzjoni ta' miżuri ad hoc jew 

temporanji ta' valur sinifikanti.  

Kien f'dan il-kuntest li jien assumejt funzjonijiet ta' governanza bħala Segretarju tal-

Istat għall-Amministrazzjoni Pubblika tal-Gvern Portugiż, taħt il-Ministeru tal-

Finanzi. Għalhekk kien neċessarju li l-mexxejja tal-Ministeru tal-Finanzi tal-
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Portugall, li jiena ġejt inkluż fosthom, ifasslu strateġija għall-konsolidament fiskali 

tal-finanzi pubbliċi Portugiżi. Din l-istrateġija kienet immirata sabiex tniżżel id-

defiċit pubbliku għal taħt it-3 % tal-PDG sal-2008, bi tnaqqis fin-nefqa, speċjalment 

fin-nefqa primarja kurrenti. 

 

L-istrateġija ta' konsolidament inkisbet prinċipalment permezz tal-istrumenti li 

ġejjin li jiena pparteċipajt fl-iżvilupp tagħhom: 

a) Il-Programm Pluriennali għat-Tnaqqis tan-Nefqa Kurrenti li ppreżenta s-

sett tar-riformi strutturali tal-amministrazzjoni pubblika u l-ġestjoni tar-riżorsi 

umani, is-sigurtà soċjali u s-servizzi tas-saħħa u l-edukazzjoni, li 

jirrappreżentaw l-iżjed aggregati importanti tan-nefqa, bil-ħsieb ta' strateġija 

ta' konsolidament, u bi tbassir tal-effetti baġitarji rispettivi. Se nispjega r-

riformi mwettqa fl-amministrazzjoni pubblika u fil-ġestjoni tar-riżorsi umani 

tagħha, li għalihom jiena kont responsabbli, fit-tweġibiet għall-mistoqsijiet 2 u 

6; 

 

b) Il-Programmi ta' Stabbiltà u Tkabbir tas-snin 2005-2009, 2006-2010 u 

2007-2011. Dawn id-dokumenti, li segwew il-linji gwida tar-regolamenti 

Komunitarji, stabbilew il-miri baġitarji fuq perjodu qasir u medju, u kienu 

jinkludu r-riformi strutturali għall-konsolidament fiskali u anki l-miżuri 

mmirati għas-semplifikazzjoni tas-sistema tat-taxxa, il-kontroll tal-evażjoni 

tat-taxxa u l-frodi fiskali, u t-tnaqqis tal-preżenza tal-Istat fl-ekonomija, bi 

programm ta' privatizzazzjoni; 

 

c) Il-Baġits tal-Istat għas-snin 2006, 2007 u 2008, li poġġew fis-seħħ dik l-

istrateġija, fejn il-miri għall-bilanċ tal-baġit kienu ta' -4.8 %, - 3.7 % u -2.4 % 

tal-PDG. 

Il-preparazzjoni ta' dawk il-programmi, tal-Liġijiet tal-Baġit tal-Istat u tad-Digrieti 

Liġijiet dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit, li fiha jiena pparteċipajt bħala membru tal-

gvern, kif ukoll il-preżentazzjoni tagħhom lill-Parlament Portugiż, li fiha jiena kont 

involut ukoll, speċjalment fir-rigward tal-komponenti tan-nefqa, tawni esperjenza ta' 

ppjanar fuq perjodu medju u qasir li kellha impatt fuq il-finanzi pubbliċi kollha fil-

Portugall u kienet immirata lejn it-tfassil u l-iżvilupp ta' riformi strutturali. 

Bl-istess skop, iżda issa f'termini ta' kontroll baġitarju, jiena intervjenejt ukoll fil-

proċess tal-approvazzjoni tal-Kontijiet Ġenerali tal-Istat Portugiż għas-snin 2005, 

2006 u 2007.  
Għandu jiġi nnotat li l-istrateġija deskritta għall-konsolidament fiskali laħqet l-

għanijiet stabbiliti fl-aktar aspetti importanti tagħhom, u saħansitra qabżithom, tant li 

fl-2006 id-defiċit tnaqqas għal 4,3 % tal-PDG u fl-2007 għal 3 %. F'Ġunju 2008, il-

Kunsill tal-Unjoni Ewropea rrevoka d-deċiżjoni ta' proċedura ta' defiċit eċċessiv tal-

20 ta' Settembru 2005 applikata għall-Portugall. 

 

1.4. L-ippjanar u l-kontroll tal-finanzi tal-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Portugall mill-

1991 sal-1999. 

F'dan il-perjodu taż-żmien li fih jien aġixxejt bħala l-Kap tal-Uffiċċju għall-membri 

tal-Gvern (Segretarju tal-Istat u Ministru), jien ipparteċipajt fil-preparazzjoni tal-

baġits u l-kontijiet tal-Ministeru tal-Ġustizzja, bl-involviment ta' korpi u servizzi 

ta' dimensjoni sinifikanti, jiġifieri l-qrati, il-Prosekutur Pubbliku, il-Kunsill Superjuri 

tal-Maġistrati, is-servizzi tar-reġistrazzjoni u tan-nutara, il-pulizija ġudizzjarja, is-
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servizzi tal-ħabs, is-Servizz ta' Probazzjoni Nazzjonali, u s-servizzi forensiċi. Tali 

intervent wassal għall-valutazzjoni tal-proposti magħmula mill-Ministeru, 

b'koordinament mal-korpi li jeżerċitaw funzjonijiet ta' kontroll intern, u l-

preparazzjoni tad-deċiżjoni tal-membri tal-Gvern. Minbarra dak l-intervent fil-

mumenti inizjali u fit-tmiem taċ-ċiklu tal-ġestjoni finanzjarja, jien intervjenejt f'bosta 

mumenti tal-implimentazzjoni baġitarja għal dawk is-servizzi meta, b'effett tal-liġi, 

kienet meħtieġa deċiżjoni mill-membri tal-Gvern. 

 

1.5. L-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-baġits tas-Servizz ta' Probazzjoni 

Nazzjonali u s-Servizzi tal-Ħabs mill-1999 sal-2002. 

F'dan il-perjodu, bħala l-mexxej tas-Servizz ta' Probazzjoni Nazzjonali u d-Direttorat 

Ġenerali għas-Servizzi tal-Ħabs, jien kont inkarigat mill-preparazzjoni tal-baġits u l-

kontijiet rispettivi, u kont ukoll l-aktar responsabbli għall-implimentazzjoni tagħhom: 

dawn il-baġits kellhom valuri annwali li jammontaw għal € 37 500 000 u 

€ 243 400 000 (fl-1999 u fl-2002). Jien kont nirrapporta direttament lill-Gvern li 

minnu kont niddependi, lill-Parlament Portugiż li quddiemu stajt niġi msejjaħ biex 

nagħti spjegazzjonijiet, u lill-Qorti tal-Awdituri, permezz tas-sorveljanza minn qabel 

tal-legalità amministrattiva u finanzjarja tal-kuntratti pubbliċi, u l-awditjar tal-

maniġment u l-baġit tas-snin li ntemmu. 

 

2. X'inhuma l-aktar riżultati sinifikanti li ksibt tul il-ħajja professjonali tiegħek? 

 

2.1. Fil-karriera tiegħi, nixtieq nissottolinja erba' stadji, jew kisbiet, li nemmen li 

pproduċew impatt pożittiv fuq l-organizzazzjoni jew l-operat tal-Istat jew saħansitra, 

direttament jew indirettament, fis-soċjetà Portugiża. Huma kellhom ukoll impatt 

qawwi fuq l-iżvilupp professjonali tiegħi. Madankollu naf li stajt inserraħ fuq il-

kollaborazzjoni ta' bosta aġenti pubbliċi oħra - superjuri, pari u subordinati - u li, 

mingħajrhom u mingħajr il-kontribut tagħhom, kont inkun nista' nagħmel ferm inqas 

jew xejn. Għalhekk, ħafna minn dak li se nirreferi għalih, huwa dovut lilhom. Se 

nagħmel dan fil-qosor ħafna għax naf li n-narrattiva sħiħa, speċjalment id-dettalji 

tekniċi tagħha, teħtieġ kitbiet twal ħafna. 

 

2.2. L-EWWEL: ir-riformi introdotti fl-amministrazzjoni pubblika Portugiża fil-

perjodu mill-2005 sal-2009.  
Il-kuntest politiku u finanzjarju li fih tfaċċaw it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' dawn 

ir-riformi, diġà ġie spjegat aktar 'il fuq fil-punt 1.3. 

 

F'rapport magħmul fl-2008 dwar l-"Avaliação do Processo Orçamental em Portugal” 

(Evalwazzjoni tal-Proċess Baġitarju fil-Portugall), l-OECD qalet (f'paġna 24): 

"għaddejjin riformi strutturali sinifikanti f'diversi oqsma. Il-Gvern nieda riforma 

impressjonanti tal-amministrazzjoni pubblika". 

 

Kont responsabbli għar-riformi li ġejjin – jiġifieri kont inkarigat mit-tfassil politiku u 

tekniku, l-iżvilupp u l-formulazzjoni ġuridika tagħhom, li jiena kont inressaq fil-

Gvern u quddiem il-Parlament, u mid-disseminazzjoni tagħhom, b'mod partikolari fil-

midja: 

a) Ir-riorganizzazzjoni tal-amministrazzjoni tal-Istat mill-2005 sal-2007: Il-

ħidma kienet tinvolvi l-valutazzjoni strutturali tal-518-il korp pubbliku li kienu 

jiffurmaw l-amministrazzjoni tal-Istat, bil-għan li jittieħdu deċiżjonijiet dwar 
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ix-xoljiment, il-fużjoni jew it-tnaqqis fid-daqs. Sa tmiem il-programm, in-

numru ta' korpi naqas għal 331: tnaqqis ta' 26 %. Madankollu, l-għan ma 

kienx biss li jitnaqqas id-daqs tal-organizzazzjoni tal-amministrazzjoni tal-Istat 

u, bħala konsegwenza, in-numru ta' karigi maniġerjali (li wkoll naqsu 

b'26 %), iżda wkoll li din tiġi subordinata għal razzjonalizzazzjoni, ekonomija, 

effiċjenza u effikaċja ikbar. Dawn l-għanijiet huma bbażati fid-definizzjoni ta' 

mudell fundamentali għall-ministeri kollha, li kien jirrispetta l-ispeċifiċitajiet 

tagħhom u seħħ prinċipalment fi tliet oqsma: it-tisħiħ tal-funzjonijiet ta' appoġġ 

għall-governanza – b'mod partikolari l-funzjonijiet tal-ippjanar, il-valutazzjoni 

u l-kontroll - fir-riorganizzazzjoni tal-amministrazzjoni deċentralizzata u r-

riforma tal-funzjonijiet ta' ġestjoni tar-riżorsi, bil-ħolqien u t-tnedija tal-operat 

tas-Servizzi Kondiviżi fl-oqsma tal-ġestjoni tar-riżorsi finanzjarji u umani u l-

akkwisti pubbliċi; 

 

b) Ir-riforma tal-iskemi ta' impjieg pubbliku mill-2006 sal-2009: l-adozzjoni 

ta' reġim tax-xogħol ġdid applikabbli għall-impjegati taċ-ċivil – f'dak iż-żmien 

madwar 740 000 persuna - iffukat fuq tliet kwistjonijiet prinċipali: 

 il-kundizzjonijiet tal-impjieg, bl-adozzjoni tal-kuntratt ta' impjieg 

għall-biċċa l-kbira tal-uffiċjali pubbliċi, u l-ħatra kienet riservata biss 

għal funzjonijiet ta' awtorità u rappreżentanza tal-Istat; 

 skema semplifikata ġdida tal-karrieri, bit-tneħħija ta' mijiet ta' perkorsi 

tal-karriera; 

 skema ġdida ta' remunerazzjoni, ibbażata fuq tabella unika tal-pagi 

għall-amministrazzjoni kollha u li tipprovdi premjijiet għall-aħjar 

riżultati. 

Dawn ir-riformi kienu mmirati sabiex iġibu l-iskema għall-impjegati taċ-ċivil 

aktar qrib is-sistema ta' impjieg ġenerali tal-ħaddiema Portugiżi; mudell ġdid 

ta' ġestjoni tar-riżorsi umani, ikkoordinat mill-qrib mal-ġestjoni baġitarja; rabta 

b'saħħitha bejn l-iżvilupp fil-karrieri u r-remunerazzjoni u l-valutazzjoni tar-

riżultati u l-kumpens tal-mertu; semplifikazzjoni u trasparenza fis-sistemi tal-

karrieri u r-remunerazzjoni 

c) Il-ħolqien ta' sistemi ta' evalwazzjoni għas-servizz pubbliku, il-maniġers u 

l-ħaddiema fl-2007: għall-ewwel darba fl-amministrazzjoni Portugiża, ġiet 

introdotta b'mod ġenerali sistema ta' valutazzjoni tas-servizzi pubbliċi u d-

diriġenti, artikolata b'sistema għall-valutazzjoni tar-riżultati tal-uffiċjali 

pubbliċi kollha u orjentati lejn iċ-ċikli ta' ġestjoni pubblika fuq il-bażi ta' miri, 

indikaturi u riżultati. Kienu stabbiliti kwoti obbligatorji li jeħtieġu d-

distinzjoni tal-aħjar impjegati mill-oħrajn (sa 25 % biss jistgħu jitqiesu bħala l-

aħjar). Kien previst ukoll li tiġi introdotta proċedura dixxiplinari għall-uffiċjali 

bl-agħar riżultati jekk ikun hemm ksur tad-dmirijiet professjonali, li tista' 

twassal għat-tmiem possibbli tar-relazzjoni ta' impjieg. Dawn il-miżuri 

kellhom impatt fuq il-karrieri u r-remunerazzjoni tal-uffiċjali u ta' impjegati 

oħra u, għalhekk, fuq il-baġits tas-servizzi; 

d) Ir-riforma tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali għall-impjegati taċ-ċivil fl-

2005, 2006 u 2007: bdiet ir-riforma tal-iskemi tal-irtirar għall-impjegati taċ-

ċivil – is-sistema ġenerali u 32 arranġament speċjali li kienu jeżistu dak iż-

żmien - ġew integrati mas-sistemi tas-sigurtà soċjali ġenerali. L-uffiċjali 
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pubbliċi sa issa kienu jibbenefikaw minn sistema tagħhom, li kienet aktar 

favorevoli. Dak iż-żmien, l-età tal-irtirar tagħhom kienet ta' 60 sena, filwaqt li 

l-ħaddiema l-oħra kienu jirtiraw ta' 65 sena. L-età għall-irtirar imbagħad ġiet 

stabbilita għal 65 sena. Fl-2006, inbdiet fażi ta' tranżizzjoni għar-reġim il-

ġdid, li sadanittant diġà tlesta. F'dan il-kuntest ukoll, implimentajna r-riforma 

tas-iskemi ta' assigurazzjoni tas-saħħa għall-uffiċjali. Dan kien jinvolvi l-

abolizzjoni jew ir-riforma tal-iskemi speċjali l-aktar favorevoli (fil-kuntest tad-

difiża, il-forzi tas-sigurtà u l-ġustizzja) u s-sistemi ta' azzjoni soċjali 

komplementari ġew kollha standardizzati u regolati; 

e) Restrizzjonijiet għar-reklutaġġ u mobilità tar-riżorsi umani mill-2005, 

riforma li kienet tinvolvi prinċipalment mekkaniżmi ġuridiċi u amministrattivi 

sabiex jiġi kkontrollat u jitnaqqas in-numru ta' uffiċjali effikaċi tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi u tiġi promossa l-mobilità interna tagħhom. 

Inħlqot bażi tad-dat ċentrali tar-riżorsi umani fl-amministrazzjoni pubblika, li 

sa dak iż-żmien ma kinitx teżisti. Dawn il-mekkaniżmi baqgħu bażikament fis-

seħħ, u jipproduċu informazzjoni trimestrali dwar ir-riżorsi umani. In-numru 

ta' membri tal-amministrazzjonijiet pubbliċi naqas minn 747 880 għal 

692 279, bejn l-2005 u l-2008, jiġifieri tnaqqis ta' 7,5 % fin-numru ta' 

uffiċjali f'erba' snin. 

 

2.3. IT-TIENI: is-superviżjoni, mill-Qorti tal-Awdituri, tas-sħubijiet pubbliċi-privati 

għall-konċessjoni tal-awtostradi.  
Fl-2009, deċiżjoni tal-Qorti tal-Awdituri, li fiha jiena kont ir-rapporteur, iddikjarat li 

l-kuntratti b'valur li jaqbeż EUR 350 000 mogħtija mill-entità pubblika responsabbli 

għas-sistema tal-infrastrutturi tat-toroq, kienu soġġetti għal sorveljanza minn qabel 

mill-Qorti. F'din is-sekwenza, il-Gvern bagħat lill-Qorti, sabiex tiddeċiedi fuq il-

konformità ġuridika tiegħu, ftehim ta' sħubija pubblika-privata li sar flimkien ma' 

kumpanija privata, għad-disinn, il-kostruzzjoni, il-finanzjament, il-manutenzjoni u l-

użu għal 30 sena tal-awtostrada "Douro Interior". Fl-1 ta' Jannar 2009, il-kuntratt 

kellu valur preżenti nett ta' € 798 000 000,00. Il-valutazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri 

ffukat fuq l-osservanza tal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-akkwist pubbliku u l-

ħolqien ta' kuntratti ta' sħubijiet pubbliċi-privati, id-dritt Ewropew dwar dawn il-

kwistjonijiet, u wkoll fuq il-leġiżlazzjoni finanzjarja applikabbli. Jiena kont ukoll ir-

rapporteur tal-Qorti. Id-deċiżjoni stabbiliet li kien ġie kommess ksur tal-liġi fil-

proċedura tal-aġġudikazzjoni tal-kuntratt, bil-konsegwenza li ma sarux pagamenti. Il-

gvern għalhekk kien furzat jirrepeti parti mill-proċedura tal-aġġudikazzjoni tal-

kuntratt u reġa' għamlu. Wara din l-ewwel deċiżjoni, erba' kuntratti oħra ta' 

konċessjoni tal-awtostradi, kienu l-oġġett ta' deċiżjonijiet simili mill-Qorti, bl-istess 

konsegwenzi. Il-kuntest li fih saru dawn il-proċessi u d-deċiżjonijiet, u l-ammont 

konsiderevoli ta' fondi u ta' żmien tal-kuntratti, għenu sabiex tiġi affermata fl-Istat u 

fis-soċjetà Portugiża, l-importanza tal-intervent tal-Qorti bħala superviżur 

indipendenti tal-legalità tal-atti u tal-kuntratti li jinvolvu n-nefqa pubblika. 

 

2.4. IT-TIELET: ir-riforma tas-sistema mmirata għall-kontroll tad-delinkwenza tal-

minorenni fl-2000. 

Minkejja li tista' tidher irrilevanti fi ħdan il-proċess tal-ħatra għall-Qorti Ewropea tal-

Awdituri, nemmen li huwa importanti li ssir referenza għal din ir-riforma minħabba l-

impatt li kellha u għad għandha fis-soċjetà, billi hija kienet tirrappreżenta esperjenza 
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ta' ġestjoni effikaċi u effiċjenti, u kienet importanti fl-istadji sussegwenti tal-karriera 

tiegħi. 

Fis-snin disgħin, fil-Portugall kien għadu jeżisti sistema ġudizzjarja applikabbli għad-

delinkwenza mill-minorenni li kien ibbażat fuq il-mudell ta' protezzjoni. Jiġifieri: id-

delinkwenti żagħżugħ kien meqjus bħala xi ħadd li kellu bżonn protezzjoni speċjali 

biex jegħleb l-isfond kriminali tiegħu u ma jerġax jikkommetti reati. Mudell bħal dan 

kien iwarrab kwalunkwe miżura ta' koerċizzjoni u trażżin fiżiku. 

Deher ċar li dan il-mudell kien antikwat, quddiem it-tfaċċar ta' forom vjolenti ta' 

delinkwenza tal-minorenni fil-Portugall. Għalhekk, fl-1999 ġiet mgħoddija 

leġiżlazzjoni ġdida li, mingħajr ma jitwarrab l-element edukattiv, kienet tippermetti 

intervent ta' trażżin fiżiku, permezz tal-Qrati u istituzzjonijiet magħluqa għad-

delinkwenti adolexxenti u żgħażagħ. Madankollu, il-liġi ma daħlitx fis-seħħ 

minħabba n-nuqqas ta' riżorsi finanzjarji, fiżiċi u umani. 

Fis-sajf tal-2000, seħħew wara xulxin numru kbir ta' reati serji kommessi minn 

żgħażagħ, b'impatt kbir fuq il-midja u s-soċjetà, fejn deher bl-aktar mod ċar in-nuqqas 

ta' ħila tal-Istat li jikkontrolla d-delinkwenza tal-minorenni.  

Jien kelli r-responsabbiltà aħħarija għas-Servizz ta' Probazzjoni Nazzjonali, korp 

amministrattiv b'kompetenza dwar dawk il-kwistjonijiet. 

Quddiem dawk il-fatti serji, u wara laqgħat f'diversi korpi governattivi, 

amministrattivi u ġudizzjarji, fid-19 ta' Awwissu 2000 jien ipproponejt u l-Gvern 

adotta programm ta' terminu qasir, sabiex jiġu allokati riżorsi finanzjarji, bil-ħsieb li 

tiddaħħal fis-seħħ il-leġiżlazzjoni ġdida dwar id-delinkwenza tal-minorenni, 

f'Jannar 2001. 

Minn Awwissu sa Diċembru 2000, ġiet ippreparata u approvata leġislazzjoni 

komplementari, u ttieħdu miżuri urġenti għal adattamenti fil-bini maħsub sabiex 

iżomm l-aktar każijiet serji ta' delinkwenza tal-minorenni, u r-reklutaġġ u t-taħriġ ta' 

impjegati ġodda sabiex jieħdu ħsieb direttament iż-żgħażagħ ikkonċernati, u sabiex 

tiżdied is-sensibilizzazzjoni u t-taħriġ tal-maġistrati. 

Billi kienet kwistjoni kontroversjali - speċjalment fiċ-ċrieki ġudizzjarji u akkademiċi 

- u ta' sensittività kbira u allarm soċjali, jien issejjaħt sabiex nintervjeni f'diversi 

dibattiti pubbliċi, inkluż fuq it-televiżjoni. 

Il-liġi daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2001. Ma kienet ripetuta l-ebda kriżi bħal dik tas-

sajf tas-sena 2000. Il-mudell u s-sistemi ta' rispons ġodda stabbilizzaw ruħhom. 

 

2.5. IR-RABA': l-introduzzjoni, fil-Portugall, ta' sistema ta' sorveljanza elettronika 

għad-delinkwenti (monitoraġġ penali elettroniku tat-trasgressuri) mill-1999. 

Irrid ukoll insemmi din l-esperjenza għall-impatt li kellha u għad għandha fis-soċjetà 

Portugiża, permezz tad-dimensjoni tagħha fl-ambitu tal-akkwist pubbliku u dak 

finanzjarju u minħabba li jiena kont responsabbli għall-preparazzjoni u t-tnedija tas-

sistema. 

Fis-snin disgħin ukoll, is-sistema penitenzjarja Portugiża għaddiet minn kriżi serja ta' 

ffullar fil-ħabsijiet. Inħass il-bżonn li jiddaħħlu mekkaniżmi aktar ekonomiċi u 

effiċjenti sabiex tiġi kkontrollata l-kriminalità, bħala alternattiva għall-ħabsijiet. Kien 

hemm dibattitu estensiv fil-pajjiż dwar il-kwistjonijiet tas-sigurtà involuti, b'ħafna 

pożizzjonijiet li kienu kontra s-sorveljanza elettronika, speċjalment minħabba li ntqal 

li hija inqas sigura għas-soċjetà. Il-Gvern u l-Parlament finalment approvaw il-

leġiżlazzjoni bażika meħtieġa fl-1999. Imbagħad ġew il-passi li ġejjin: l-istudju tal-

esperjenzi f'pajjiżi oħra, inklużi ż-żjarat ta' studju, it-tfassil tas-sistemi tal-

informazzjoni u tat-teknoloġija bid-definizzjoni tal-karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir, 
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tnediet proċedura internazzjonai ta' offerti biex jinkisbu servizzi telematiċi ta' 

pożizzjonament u monitoraġġ, ir-regoli neċessarji u r-reklutaġġ u t-taħriġ tal-persunal 

speċjalizzat. Il-kuntratt ta' akkwist għas-servizzi ta' monitoraġġ ġie sussegwentement 

iffirmat bil-valur ta' € 2 704 956,05. 

Is-sorveljanza elettronika nbdiet fit-2 ta' Jannar 2002, u ġiet gradwalment estiża, biex 

tkopri t-territorju nazzjonali kollu mill-2005. Illum, il-monitoraġġ elettroniku tal-

kriminali huwa soluzzjoni aċċettata b'mod ġenerali fis-soċjetà Portugiża, b'livelli 

baxxi ħafna ta' żball jew falliment u, bħala medja, jiġi applikat għal madwar 

1 000 trasgressur fl-istess ħin. 

 

3. X'esperjenza professjonali għandek ta' organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet 

internazzjonali, multikulturali u multilingwi bbażati barra pajjiżek? 

 

3.1. Bejn l-1985 u l-1987 okkupajt karigi fl-Amministrazzjoni Pubblika tal-Macao. 
Billi huwa territorju Ċiniż taħt Amministrazzjoni Portugiża, l-atmosfera kienet 

prinċipalment ta' matriċi kulturali Ċiniża. Imbagħad jien organizzajt u orjentajt l-

Amministrazzjoni ċentrali tal-Macao fl-oqsma tal-organizzazzjoni amministrattiva u 

t-teknoloġija tal-informatika. Is-servizz kellu numru ndaqs ta' kollegi Ċiniżi u 

Portugiżi, li kienu jaħdmu simultanjament b'testi Ċiniżi u Portugiżi. Billi jiena nnifsi 

u xi kollegi Portugiżi ma kellniex ħakma tajba tal-lingwa Ċiniża (Kantoniża), iżda 

nafu biss xi espressjonijiet fl-użu kurrenti, u minħabba wkoll li l-kollegi Ċiniżi ma 

kellhomx ħakma tajba tal-lingwa Portugiża, kien jintuża l-Ingliż bħala l-lingwa tal-

komunikazzjoni. 

Din l-esperjenza wasslet għal sitwazzjoni li fiha l-Gvernatur tal-Macao ħatarni fil-

Kummissjoni għall-Implimentazzjoni tal-Lingwa Ċiniża, iffurmata minn 

personalitajiet importanti tal-amministrazzjoni u s-soċjetà tal-Macao, kemm Portugiżi 

kif ukoll Ċiniżi. Il-Kumitat iddefinixxa l-miżuri neċessarji għall-użu progressiv taċ-

Ċiniż bħala l-lingwa uffiċjali tal-amministrazzjoni tat-territorju, fil-livelli kollha, 

b'mod partikolari fl-oqsma tar-reklutaġġ tal-persunal u l-mexxejja lokali, bidliet fl-

ordinament ġuridiku, għall-użu fl-organi tal-gvern u l-qrati, u l-mekkaniżmi tat-

traduzzjoni bejn iż-żewġ lingwi uffiċjali. Din il-ħidma, u dawk li ġew warajha, kienu 

fundamentali għat-tranżizzjoni tal-amministrazzjoni lir-Repubblika tal-Poplu taċ-

Ċina, li seħħet mingħajr problemi f'Diċembru 1999. 

 

3.2. Mill-1999 sal-2004, jiena kont il-mexxej tas-CEP - Confederation of European 

Probation (Konfederazzjoni tal-Probation Ewropea) (http://www.cepprobation.org/), 

fil-bidu bħala membru tal-Bord (il-Bord tad-Diretturi) u, fl-2001, jiena ġejt elett bħala 

President fl-Assemblea Ġenerali tagħha. Is-CEP għandha s-sede tagħha f'Utrecht, in-

Netherlands. Hija organizzazzjoni internazzjonali li bħala lingwi ta' ħidma għandha l-

Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż, u fil-preżent tlaqqa' flimkien korpi mill-Ministeri tal-

Ġustizzja, universitajiet u entitajiet oħra, minn 36 pajjiż Ewropej, b'responsabbiltajiet 

fl-implimentazzjoni ta' miżuri kriminali fil-libertà, sabiex jikkontribwixxu għall-

ħolqien ta' soċjetajiet aktar siguri, ir-riabilitazzjoni tat-trasgressuri u r-reintegrazzjoni 

tagħhom fis-soċjetà. Bħala President, jien kont nippresjedi l-laqgħat tal-Assemblea 

Ġenerali u l-Bord, li kien iffurmat minn elementi minn tmien pajjiżi, u kont nassigura 

l-ġestjoni ġenerali tal-organizzazzjoni, il-kuntatti mal-Amministrazzjonijiet 

Penitenzjarji tal-pajjiżi membri, u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-

Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea. Wara li tlaqt, jiena ġejt elett bħala membru 

onorarju tas-CEP fl-Assemblea Ġenerali. 

http://www.cepprobation.org/
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3.3. L-esperjenza internazzjonali tiegħi tinkludi wkoll il-parteċipazzjoni f'Kunsilli u 

f'laqgħat tekniċi tal-Unjoni Ewropea, f'istanzi tal-OECD, in-Nazzjonijiet Uniti, il-

Kunsill tal-Ewropa, il-Komunità ta' Pajjiżi Lusofoni, il-Konferenza Ibero-Amerikana 

tal-Ministri tal-Ġustizzja u tal-Ministri tal-Amministrazzjoni Pubblika, l-INTOSAI u 

l-EUROSAI, il-Grupp ta' Kuntatt tal-Presidenti tal-Qrati tal-Awdituri fl-UE, u l-

uffiċjali ta' kollegament tagħhom. 

 

4. Ingħatajt kwittanza għad-dmirijiet amministrattivi li kont twettaq preċedentement, 

jekk tapplika proċedura ta' dan it-tip? 

 

Meta wettaqt il-funzjonijiet preċedenti ta' ġestjoni - speċjalment bħala president tal-istitut 

pubbliku u direttur ġenerali - jiena ssodisfajt skrupolożament id-dispożizzjonijiet ġuridiċi 

kollha, f'termini tal-preżentazzjoni tar-rapporti u l-kontijiet lill-entitajiet kompetenti, bla 

ma qatt tqajmu mistoqsijiet dwar dan. 

 

5. Liema mill-pożizzjonjiet professjonali preċedenti tiegħek kienu r-riżultat ta' nomina 

politika?  

 

L-uffiċċju tas-Segretarju tal-Istat għall-Amministrazzjoni Pubblika, membru tal-Gvern, 

huwa ħatra pubblika, li tinvolvi lill-Prim Ministru li jipproponi u l-President tar-

Repubblika li jaħtar u jagħti l-inkarigu. 

Il-karigi ta' Kap tal-Kabinett tal-Gvern tal-Istat jiddependu mill-fiduċja espressa minn dak 

il-membru tal-Gvern. Fil-każ tiegħi, irrid nenfasizza li jiena okkupajt pożizzjonijiet bħal 

dawn - Kap tal-uffiċċju tas-Segretarju tal-Istat u l-Ministru tal-Ġustizzja - fi gvernijiet ta' 

orjentamenti politiċi differenti. 

Il-pożizzjonijiet ta' president ta' istitut pubbliku u direttur ġenerali, fil-Portugall, jiġu 

maħtura mill-Prim Ministru, li jaġixxi fuq proposta mill-Ministru responsabbli. 

Madankollu l-ħatriet li rċevejt saru prinċipalment abbażi tal-kompetenza professjonali, li 

tista' faċilment tintwera mill-karriera professjonali tiegħi. 

 

6. X'inhuma l-aktar tliet deċiżjonijiet importanti li kont involut fihom fil-ħajja 

professjonali tiegħek? 

 

6.1. Ħa nissottolinja, kif mitlub, tliet deċiżjonijiet li, fost oħrajn, kelli nikkunsidra l-impatt 

li ċertament kien se jkollhom u li qajmu aktar kontroversja fuq livell nazzjonali, f'dak 

iż-żmien. 

 

6.2. L-EWWEL: is-sospensjoni tal-mekkaniżmi awtomatiċi sabiex jiżdiedu l-pagi tal-

impjegati kollha taċ-ċivil fl-2005. 

Fl-2005, l-ispejjeż tal-persunal tal-Gvern tal-Portugall kienu għoljin wisq: huma 

kienu jikkorrispondu għal madwar 14,5 % tal-PDG, ferm ogħla mill-medja fil-pajjiżi 

membri tal-OECD. Fil-kuntest hawn fuq imsemmi, fit-tweġiba 1.3., kien essenzjali li 

jinstabu soluzzjonijiet b'impatt immedjat li jwaqqfu lil dawn l-ispejjeż milli jiżdiedu. 

Fis-sistema tal-karrieri u r-remunerazzjoni tal-impjegati taċ-ċivil kien hemm 

mekkaniżmi għal żidiet awtomatiċi fil-pagi, skont iż-żmien u mingħajr 

konsiderazzjoni tal-kapaċitajiet baġitarji. Id-deċiżjoni tal-Gvern li jien imbagħad 

ippreparajt u kienet adottata, wasslet għas-sospensjoni ta' dawn il-mekkaniżmi kollha 

u l-iffriżar ta' bosta komponenti oħra tar-remunerazzjoni u l-iżvilupp fil-karrieri. 
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Naturalment, kienet deċiżjoni kontroversjali ħafna, b'impatt fuq il-prospetti tal-

introjtu ta' madwar 740 000 impjegat u l-familji tagħhom. Naturalment, kelli niffaċċja 

l-unjins u l-battalji leġittimi tagħhom, fosthom strajkijiet. Kelli nassumi wkoll 

esponiment pubbliku kbir, b'mod partikolari fil-midja, biex niddefendi d-deċiżjoni. 

Kien wara din id-deċiżjoni li nħasset il-ħtieġa li jiġu riveduti, minn fuq s'isfel, is-

sistemi tal-karrieri u r-remunerazzjoni sabiex jiġu introdotti soluzzjonijiet artikolati 

mal-ġestjoni baġitarja. 

 

6.3. IT-TIENI: l-età tal-irtirar stabbilita għal 65 sena għall-impjegati pubbliċi kollha 

fl-2005. 

Kif għedt aktar 'il fuq, l-uffiċjali pubbliċi kellhom sistemi ta' pensjoni u rtirar li kienu 

ferm aktar favorevoli minn dawk tal-ħaddiema l-oħra. Fl-2005 wkoll, u fil-kuntest 

diġà msemmi, għal raġunijiet ta' sostenibbiltà finanzjarja tal-Istat, u l-ekwità, tqajmu 

mistoqsijiet dwar iż-żamma ta' tali skemi. Id-deċiżjoni li jien imbagħad ippreparajt u 

kienet adottata mill-Gvern kienet li tinbeda l-konverġenza tal-pensjoni soċjali għall-

impjegati taċ-ċivil mal-bqija tal-ħaddiema Portugiżi. L-aktar element sinifikanti ta' 

dan il-moviment ta' konverġenza kien li l-età tal-irtirar tinbidel minn 60 għal 65 sena. 

Dan kien ifisser li kull uffiċjal pubbliku jrid jaħdem, bħala regola, ħames snin aktar, 

biex ikun jista' jieħu l-pensjoni tal-irtirar tiegħu. Għalhekk din kienet deċiżjoni 

b'impatt wiesa' u kontroversjali ħafna f'dak iż-żmien, li kkawżat reazzjonijiet simili 

għal dawk imsemmija fil-paragrafu ta' qabel. Kienet deċiżjoni oħra li kkontribwiet 

ukoll għat-tnaqqis tad-defiċits pubbliċi kważi mill-ewwel. Fl-1 ta' Jannar 2006 beda 

perjodu ta' tranżizzjoni li sadanittant intemm. Fil-preżent, l-impjegati kollha jirtiraw 

ta' 65 sena. B'din il-miżura u l-oħrajn kollha adottati fl-2006 u fl-2007, u oħrajn aktar 

tard, twettqet il-konverġenza tal-iskemi tal-irtirar u r-riforma. Illum japplika l-istess 

reġim għaċ-ċittadini Portugiżi kollha. 

 

6.4. IT-TIELET: id-dikjarazzjoni ta' illegalità fl-2009, ta' kuntratt konkluż mill-Istat 

sabiex tiġi stabbilita sħubija pubblika-privata fl-ammont ta' € 798 000 000,00. 

Fl-2008, f'offerta pubblika mmexxija minn ġurija indipendenti, jiena ġejt maħtur 

bħala l-imħallef tal-Qorti tal-Awdituri, u kelli nitlaq mill-gvern. Fl-2009, kif għedt 

aktar 'il fuq fit-tweġiba 2.3., fil-Qorti tal-Awdituri jiena ġejt assenjat il-valutazzjoni 

ta' kuntratt ta' rilevanza finanzjarja kbira relatat ma' sħubija pubblika-privata għall-

iddisinjar, il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' awtostrada. Il-proċess kellu kwistjonijiet 

ġuridiċi u finanzjarji pjuttost kumplessi billi kien jiġbor fih interessi kbar u 

kwalunkwe deċiżjoni kien se jkollha riperkussjonijiet politiċi. Fil-preparazzjoni tad-

deċiżjoni li l-Qorti mbagħad adottat, jiena segwejt esklussivament il-liġi applikabbli, 

billi segwejt il-prinċipji tar-rigorożità iżda wkoll tal-bilanċ, li jappartjenu għar-rwol 

ta' mħallef. Kif għedt, id-deċiżjoni kienet sfavorevoli għall-gvern li jiena kont 

nagħmel parti minnu. Id-deċiżjoni kienet is-suġġett ta' pubbliċità estensiva, u kellha 

bosta konsegwenzi tant li deċiżjonijiet oħra tal-Qorti dwar kuntratti simili ttieħdu fl-

istess direzzjoni, biex sfurzaw ir-ripetizzjoni tal-proċeduri u l-emendar tal-kuntratti. 

Għandu jiġi nnotat li d-deċiżjoni li tagħha jiena kont ir-rapporteur ma ġiex kontestata 

fl-appell, kif seta' ġara. 

Indipendenza 
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7. It-Trattat jistabbilixxi li l-Membri tal-Qorti tal-Awdituri jridu jkunu 

"kompletament indipendenti" fil-qadi ta' dmirijiethom. Kieku inti kif twettaq dan l-

obbligu fil-qadi tad-dmirijiet prospettivi tiegħek?  

 

Għal tmien snin jiena kont imħallef f'qorti u, għalhekk, kelli indipendenza sħiħa. Jien ma 

nirċievi ordnijiet jew istruzzjonijiet mingħand ħadd: jien niddeċiedi skont il-liġi u skont 

kif tiddettali l-kuxjenza tiegħi, billi nqis iċ-ċirkustanzi ambjentali ta' bosta tipi ta' natura, 

jiġifieri: tekniċi, soċjali, ekonomiċi u kulturali. Iżda nwieġeb għal dawk iċ-ċirkustanzi fi 

ħdan il-parametri mogħtija mil-liġi, fejn ikun applikabbli. 

Fost bosta oħrajn, id-deċiżjoni hawn fuq imsemmija, fil-paragrafu 6.4., enfasizzat l-ispirtu 

ta' indipendenza tiegħi. 

Jien inqis ukoll l-indipendenza personali tiegħi bħala element ta' kostruzzjoni tal-

indipendenza tal-istituzzjonijiet li fihom naqdi dmirijiet. U viċi versa. 

Jekk ninħatar membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jien se nirrispetta u nara li 

ħaddieħor jirrispetta l-prinċipji u r-regoli kontenuti fit-Trattati u l-leġiżlazzjoni 

sekondarja. Għalhekk, ma jien se nitlob u lanqas nieħu struzzjonijiet mill-ebda Gvern jew 

xi entità oħra, u se nevita li nwettaq kwalunkwe att li ma jkunx kompatibbli man-natura ta' 

dawk il-funzjonijiet, kif jirriżulta speċifikament mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea. 

Se nirrifjuta kwalunkwe attività professjonali jew kwalunkwe attività barranija oħra li ma 

jkunux kompatibbli mal-prinċipju tal-indipendenza. Ir-relazzjonijiet professjonali u 

personali tiegħi mal-awtoritajiet u l-gruppi ta' interess se jkunu dejjem iggwidati mir-

rispett għall-prinċipju tal-indipendenza. 

Se nirrispetta l-Kodiċi ta' Etika tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li adottat u inkorporat ir-

rekwiżiti stipulati mill-Kodiċi ta' Etika tal-INTOSAI (ISSAI 30). Dawn il-linji gwida 

huma maħsuba sabiex jikkontribwixxu għall-assigurazzjoni li d-deċiżjonijiet meħuda ta' 

kuljum mill-membri tal-Qorti, kemm fil-kamp ta' applikazzjoni tal-awditjar kif ukoll fil-

ġestjoni tal-istituzzjoni jikkonformaw mal-prinċipji stabbiliti fil-Kodiċi tal-INTOSAI, 

jiġifieri: l-integrità, l-indipendenza, l-oġġettività, l-imparzjalità, is-sigriet professjonali, id-

diliġenza u l-kompetenza.  

 

8. Inti jew qrabatek intimi (ġenituri, aħwa, sieħeb/sieħba legali u wlied) għandek jew 

għandhom xi parteċipazzjoni tan-negozju jew parteċipazzjoni finanzjarja, jew xi 

impenji oħra, li jistgħu jidħlu f'kunflitt mad-dmirijiet prospettivi tiegħek? 

 

Ma għandi l-ebda impriża jew kumpanija azzjonarja finanzjarja jew kwalunkwe impenn 

ieħor li jistgħu ma jkunux kompatibbli mad-dmirijiet ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-

Awdituri. 

Il-familja immedjata tiegħi - aħwa u neputijiet - ma kellhom l-ebda impriża jew kumpanija 

azzjonarja finanzjarja jew kwalunkwe impenn ieħor li jistgħu jwasslu għal kwistjonijiet ta' 

inkompatibbiltà fil-kariga ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li għaliha nista' 

ninħatar. 

9. Lest tiddivulga l-interessi finanzjarji tiegħek kollha u impenji oħra li jista' jkollok 

lill-President tal-Qorti, u li tagħmilhom pubbliċi? 
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Lest li nikxef l-interessi finanzjarji kollha tiegħi, jew kwalunkwe ħatra oħra, lill-President 

tal-Qorti tal-Awdituri, u li niżvelahom pubblikament. 

Dan ir-rekwiżit mhuwiex ġdid għalija. Diġà għamiltu fil-Portugall diversi drabi, u hekk 

issodisfajt il-liġi li titolbu, permezz ta' dikjarazzjonijiet bil-miktub dwar l-assi finanzjarji u 

ta' proprjetà kollha tiegħi. Dawn id-dikjarazzjonijiet huma depożitati fil-Qorti 

Kostituzzjonali Portugiża, u huma ġeneralment aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha. 

 

10. Inti involut f'xi proċedimenti legali attwali? Jekk iva, jekk jogħġbok agħtina dettalji.  

Attwalment ma jiena parti f'ebda azzjoni legali. 

11. Għandek xi rwol attiv jew eżekuttiv fil-politika, u, jekk iva, f'liema livell? Okkupajt 

xi pożizzjoni politika f'dawn l-aħħar 18-il xahar? Jekk iva, jekk jogħġbok agħtina 

dettalji. 

 

Ma jien qiegħed naqdi l-ebda attività u ma għandi ebda rwol fil-politika, u lanqas ma kelli 

karigi politiċi matul l-aħħar 18-il xahar. L-istatus ġuridiku tiegħi bħala mħallef tal-Qorti 

tal-Awdituri, funzjoni li ilni nipprattika minn Ġunju 2008, jipprojbini milli jkolli dawn it-

tip ta' attivitajiet u pożizzjonijiet. 

  

12. Lest li tirriżenja mill-karigali tkun ġejt elett fiha, jew li tabbanduna rwol attiv ta' 

responsabbiltà f'partit politiku jekk tinħatar membru tal-Qorti tal-Awdituri? 

 

M'għandi l-ebda kariga li ġejt elett fiha u ma għandi l-ebda rwol attiv ta' responsabbiltà 

f'partit politiku.  

 

13. Kieku kif titratta irregolarità maġġuri jew saħansitra każ ta' frodi u/jew korruzzjoni 

li jinvolvi persuni fl-Istat Membru tal-oriġini tiegħek? 

 

Nosserva b'mod strett il-prinċipju li l-liġi hija ugwali għal kulħadd.  

Nassigura li ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri, jew bejn persuni 

jew entitajiet.  

F'sitwazzjoni bħal din, il-fatti jridu jiġu stabbiliti u rrappurtati b'mod oġġettiv. Jekk il-fatti 

jissuġġerixxu xi irregolarità, dawn għandhom jiġu ppreżentati lill-uffiċjali awtorizzanti. 

Jekk il-fatti jistgħu jindikaw frodi possibbli u/jew korruzzjoni jew atti oħra li jaffettwaw l-

interessi finanzjarji tal-UE, dawn għandhom jiġu rrappurtati lill-Uffiċċju Ewropew Kontra 

l-Frodi. 

Fiż-żewġ każijiet, jien inwiegħed li nassigura li r-regoli u l-proċeduri adottati mill-Qorti 

tal-Awdituri fit-trattament u r-riferiment ta' sitwazzjonijiet bħal dawn jiġu rrispettati, 

applikati sewwa u fil-ħin xieraq. 

Qadi tad-dmirijiet 

14. X'għandhom ikunu l-karatteristiċi prinċipali ta' ġestjoni finanzjarja tajba fi 

kwalunkwe servizz pubbliku? Il-Qorti tal-Awdituri kif tista' tikkontribwixxi għall-

infurzar tal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba? 

 

14.1. L-ewwel nett, ġestjoni finanzjarja pubblika tajba trid tkun ibbażata fuq għarfien 

permanenti tal-fatt li r-riżorsi finanzjarji mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-
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istituzzjonijiet pubbliċi "mhumiex tagħhom": huma ġew fdati, direttament jew 

indirettament, miċ-ċittadini. Il-ġestjoni finanzjarja tas-servizz pubbliku għalhekk 

għandha tkun ibbażata fuq il-konvinzjoni li l-Gvern u entitajiet pubbliċi oħra huma 

responsabbli għall-użu ekonomiku, effiċjenti u effikaċi tar-riżorsi mit-taxxi u sorsi 

oħra ta' finanzjament, sabiex jaqdu l-missjoni tagħhom meħtieġa mil-liġi u 

jipprovdu s-servizzi tal-kwalità neċessarja lis-soċjetà.  

 

14.2. Billi hija l-awditur estern, il-missjoni tal-Qorti tal-Awdituri hija li ttejjeb il-ġestjoni 

finanzjarja u l-obbligu ta' rendikont tal-UE. Naf li t-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi li l-baġit tal-Unjoni jiġi implimentat skont il-

prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba. Min-naħa tiegħu, ir-Regolament Finanzjarju 

jistabbilixxi li: 

 Il-ġestjoni finanzjarja tajba għandha tirrispetta l-prinċipji tal-ekonomija, l-

effiċjenza u l-effikaċja: jiġifieri r-riżorsi magħmula disponibbli għal kull 

istituzzjoni għandhom ikunu disponibbli fil-ħin xieraq, bl-aħjar prezz u fi 

kwantità u kwalità xierqa (ekonomija), l-aħjar relazzjoni bejn l-ispiża tal-

mezzi użati u r-riżultati miksuba (effiċjenza) u l-mezzi użati jridu jippermettu 

l-kisba tar-riżultati mistennija (prinċipju tal-effikaċja); 

 Il-baġit għandu jiġi implimentat fuq il-bażi ta' kontroll intern effikaċi u 

effiċjenti kif ikun xieraq għad-diversi tipi ta' ġestjoni baġitarja (diretta, 

kondiviża jew indiretta); 

 Il-miri jridu jkunu speċifiċi, jistgħu jitkejlu, jistgħu jintlaħqu, rilevanti u 

f'waqthom għall-attivitajiet kollha ffinanzjati mill-baġit. 

14.3. Min-naħa tiegħi, ladarba ninħatar membru tal-Qorti, inwiegħed li nippjana u 

nwettaq awditi finanzjarji u tal-prestazzjoni li: 

 Mhux biss jagħtu opinjoni ta' awditjar fondata b'mod xieraq, fuq il-prinċipji 

bażiċi ta' ġestjoni finanzjarja tajba, kif stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju; 

 Iżda nagħmel ukoll rakkomandazzjonijiet f'waqthom, prattiċi u effikaċi, li 

jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll, kif ukoll 

għad-definizzjoni tal-għanijiet tal-attivitajiet iffinanzjati mill-baġit Ewropew. 
Kemm l-opinjonijiet kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 

rrappurtati f'rapporti ċari, konċiżi u konklużivi, li jippermettu lill-qarrej 

jifhem mhux biss ir-riskji identifikati fl-awditu, iżda wkoll, ikun jista' jsir jaf 

il-livell ta' prestazzjoni tal-entità awditjata u kif jistgħu jiġu minimizzati r-

riskji u tittejjeb il-prestazzjoni. 

 

14.4. F'dawn l-aħħar snin, il-Qorti ppubblikat numru dejjem jiżdied ta' rapporti speċjali u 

prodotti ġodda, b'mod partikolari dawk imsejħa analiżijiet panoramiċi u opinjonijiet 

fuq inizjattiva proprja, dwar kwistjonijiet speċifiċi ta' ġestjoni tal-għażla tiegħek, 

minbarra l-kwistjonijiet purament finanzjarji, li jkopru oqsma li jaqgħu fi ħdan il-

kamp ta' applikazzjoni tal-governanza finanzjarja u l-ekonomija tal-UE. Ir-rapport 

annwali ġie aġġornat ukoll sabiex jinkludi informazzjoni relatata mal-prestazzjoni 

tal-baġit tal-UE u rapporti dwar il-prestazzjoni ppreżentati mill-Kummissjoni. 
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Bħala membru tal-Qorti, beħsiebni naħdem sabiex ninkoraġġixxi dan l-approċċ li, 

filwaqt li jirrispetta l-liġi applikabbli, nemmen li huwa ta' importanza kbira għall-

kontinwazzjoni tal-ġestjoni finanzjarja tajba tan-nefqa pubblika fil-komunità.  

 

15. Skont it-Trattat, il-Qorti għandha l-obbligu li tassisti lill-Parlament huwa u jeżerċita 

s-setgħat tiegħu ta' kontroll fuq l-implimentazzjoni tal-baġit. Kieku inti kif tkompli 

ttejjeb il-kooperazzjoni bejn il-Qorti u l-Parlament Ewropew (b'mod partikolari, il-

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu) biex issaħħaħ sew is-sorveljanza pubblika 

fuq l-infiq ġenerali kif ukoll il-kosteffettività ta' dak l-infiq? 

 

15.1. Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna biex il-Kummissjoni, li fuq 

spallejha għandha r-responsabbiltà primarja għall-implimentazzjoni tan-nefqa tal-

UE, tinżamm responsabbli minn azzjonijietha. Sabiex tassisti lill-Parlament f'dan ir-

rwol, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri inkorporat fl-objettivi strateġiċi tagħha, b'mod 

ġenerali, u fl-istrateġija tagħha għall-perjodu 2013-17, iż-żieda fil-produzzjoni ta' 

rapporti speċjali u l-għoti ta' attenzjoni speċjali lit-tisħiħ tar-relazzjonijiet ta' ħidma 

mal-Parlament Ewropew, billi żiedet il-kuntatti mal-Parlament Ewropew bħala l-

awtorità baġitarja. Ir-rapporti tal-attività tal-QEA kienu qegħdin isegwu dawn l-

objettivi. Il-President u l-membri l-oħra żiedu l-kuntatti mal-Kumitati tal-Parlament 

Ewropew, b'mod partikolari mal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT). 

 

15.2. Nemmen li l-kontinwazzjoni ta' dan id-djalogu strutturat bejn iż-żewġ istituzzjonijiet 

tikkontribwixxi b'mod sinifikanti sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikunu assigurati li l-

fondi pubbliċi allokati sabiex jiġu sodisfatti l-għanijiet tal-UE jintużaw b'mod 

responsabbli. F'dan is-sens, jien se nikkontribwixxi attivament għat-tisħiħ tal-

kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew, mingħajr ma nqajjem dubji dwar l-

indipendenza tal-istituzzjonijiet.  

 

15.3. Se nkun dejjem disponibbli sabiex niżen u naċċetta suġġerimenti li joħorġu mill-

Parlament Ewropew, b'mod partikolari mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, li 

miegħu l-Qorti jrid ikollha djalogu ta' prijorità, kemm: 

fil-kuntest tal-ħidma tal-awditjar u l-konformità finanzjarja relatata mal-baġit 

tal-Unjoni u l-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp; kif ukoll 

fil-kuntest tal-programmazzjoni u t-twettiq ta' awditjar tar-riżultati li jista' 

jwassal għal rapporti speċjali li jistgħu jippromwovu l-implimentazzjoni tal-

prinċipji u l-prattiċi ta' ġestjoni finanzjarja tajba.  

15.4. Jiena dejjem disponibbli sabiex inwieġeb talbiet mill-Parlament meta dawn iħossu li 

jistgħu jibbenefikaw mill-esperjenza professjonali twila tiegħi bħala maniġer u 

awditur indipendenti ta' attivitajiet iffinanzjati minn fondi pubbliċi. B'mod partikolari 

fil-kwistjoni ta' opinjonijiet tekniċi dwar leġiżlazzjoni li għandha impatt fuq il-

ġestjoni finanzjarja tal-Komunità, il-parteċipazzjoni f'seminars jew f'laqgħat ta' 

ħidma promossi mill-Parlament jew li jakkumpanjaw il-missjonijiet tal-Parlament 

Ewropew fi żjarat fi Stati Membri jew f'pajjiżi terzi b'rabta ma' kwistjonijiet li jaqgħu 

taħt il-ġudisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 
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16. X'valur miżjud taħseb li jġib miegħu l-awditjar tal-prestazzjonijiet, u l-

konstatazzjonijiet kif għandhom jiġu inkorporati fil-proċeduri tal-

amministrazzjoni? 

 

16.1. L-awditi tar-riżultati għandhom rwol dejjem aktar importanti, billi jikkontribwixxu 

għat-titjib tal-kwalità tan-nefqa u l-profittabilità tar-riżorsi pubbliċi, kif ukoll għall-

promozzjoni tal-aħjar prattiċi fl-użu tar-riżorsi magħmula disponibbli għall-korpi 

pubbliċi. F'awditjar tal-prestazzjoni, l-għanijiet segwiti jridu jiġu formulati 

f'relazzjoni mal-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effikaċja, jiġifieri, ikunu 

mmirati sabiex jistabbilixxu jekk l-għanijiet u l-prestazzjoni definiti qabel mill-

entitajiet, intlaħqux u b'liema prezz. Dan l-aħħar, mal-prinċipji preċedenti kienu 

miżjuda l-etika, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ambjent (fit-terminoloġija Anglo-

Sassona, is-6 “E” jiġbru t-termini li ġejjin: ekonomija, effiċjenza, effikaċja, etika, 

ugwaljanza u ekoloġija). 

 

16.2. Minkejja li sfida kbira, l-awditjar tal-prestazzjoni għandu jipproponi, fil-forma ta' 

rakkomandazzjonijiet, miżuri kostruttivi, motivati u loġiċi, li jirriżultaw mill-

għanijiet, l-osservazzjonijiet u l-konklużjonijiet tal-awditu, bil-għan li jiġu eliminati 

jew minimizzati d-dgħufijiet identifikati. Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 

indirizzati lill-entità responsabbli għall-implimentazzjoni tagħhom, m'għandhomx 

jinkludu pjanijiet ta' azzjoni dettaljati li huma r-responsabbiltà tal-maniġment u 

għandhom jiġu diskussi minn qabel u maqbula mal-parti awditjata. Fl-aħħar nett, 

wieħed għandu jikkunsidra l-opportunità u l-ispejjeż għall-implimentazzjoni 

tagħhom. 

 

16.3. Il-konstatazzjonijiet ta' dawn l-awditi għandhom jipprovdu lill-Parlament bażi li 

għandha tiġi analizzata u diskussa mal-mexxejja tal-entitajiet awditjati, fil-mument 

tal-kwittanza ta' dawn l-entitajiet. Fl-istess ħin, huma jistgħu jipprovdu informazzjoni 

liċ-ċittadini Ewropej dwar l-operat u l-użu tal-fondi Ewropej f'diversi oqsma, u 

b'hekk jikkontribwixxu għal trasparenza u fehim aħjar tal-politiki tal-UE. 

16.4.  L-awditur għandu jistabbilixxi perjodikament il-grad ta' aċċettazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet, kif ukoll l-impatt tagħhom fuq il-korrezzjoni tan-nuqqasijiet 

misjuba u t-titjib fil-ġestjoni tar-riżorsi finanzjarji pubbliċi. Dan il-monitoraġġ 

għandu jitqies ukoll bħala proċess sabiex jitjieb l-għarfien, min-naħa tal-awdituri, tal-

prattiċi ta' ġestjoni tal-korpi pubbliċi, mingħajr ma jkollhom għalfejn jaħdmu mill-

bidu fi kwalunkwe qasam tal-awditjar. 

 

17. Kif tista' tittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri, l-istituzzjonijiet ta' 

awditjar nazzjonali u l-Parlament Ewropew (il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit) 

rigward l-awditjar tal-baġit tal-UE? 

 

17.1. It-Trattat tal-UE jagħmel appell biex il-QEA u l-istituzzjonijiet nazzjonali tal-

awditjar tal-Istati Membri jikkooperaw fi spirtu ta' fiduċja reċiproka filwaqt li 

jżommu l-indipendenza tagħhom. Huma komplementari għal xulxin. 

 

17.2. Għalhekk, jiena tal-opinjoni li l-QEA se tkompli tipparteċipa attivament fil-Kumitat 

tal-Presidenti tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar, fejn taqsam l-għarfien u l-

ħiliet tagħha fil-qasam tal-awditjar tal-fondi tal-UE, tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' 

metodoloġiji u d-disseminazzjoni ta' prattiċi tajba bejn l-Istituzzjonijiet Supremi tal-



 

PE587.475v02-00 28/30 RR\1103835MT.docx 

MT 

Awditjar, bl-iskop ta' riżultati konkreti fir-rigward tal-kondiviżjoni tal-ħidma tal-

awditjar, b'mod partikolari dwar il-kontroll tal-ġestjoni kondiviża.  

 

17.3. F'dan is-sens, naqbel kompletament li l-QEA tkompli taqsam informazzjoni, 

tidentifika setturi ta' riskju għoli, tippromwovi l-koordinament mal-Istituzzjonijiet 

Supremi tal-Awditjar waħda jew diversi għat-twettiq ta' awditi konġunti jew, 

saħansitra, awditi paralleli, fejn l-għanijiet u l-metodoloġiji jiġu maqbula bil-

quddiem, u b'hekk tiġi evitata d-duplikazzjoni tax-xogħol ta' kontroll u jitnaqqas il-

volum tax-xogħol tal-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-benefiċjarji. 

 

17.4.  Kif għedt fit-tweġiba tiegħi għall-mistoqsija nru 15, għandha tkompli tingħata 

attenzjoni speċjali lit-tisħiħ tar-relazzjonijiet ta' ħidma mal-Parlament Ewropew, fi 

kliem ieħor jiġu msaħħa r-relazzjonijiet mal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u ma' 

kumitati parlamentari oħra li jkunu jixtiequ jagħmlu dan, biex hekk ikun assigurat li 

l-ħidmiet tal-Qorti jikkostitwixxu bażi tajba għall-Parlament, mhux biss mill-

perspettiva tal-obbligu ta' rendikont tal-UE, iżda wkoll fl-iżvilupp ta' politiki u fl-

allokazzjoni tal-approporjazzjonijiet baġitarji tal-UE. 

 

17.5. Intenni t-twemmin tiegħi li l-QEA għandha tkun dejjem aktar lesta biex, mingħajr 

preġudizzju għall-indipendenza tagħha tinkludi, fil-programm ta' ħidma annwali 

tagħha, attivitajiet li jistgħu jwieġbu għat-tħassib u l-prijoritajiet tal-leġislaturi dwar 

kwistjonijiet relatati mal-finanzi pubbliċi fl-UE.  

 

18. Kieku kif tiżviluppa l-preżentazzjoni tar-rapporti mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

sabiex il-Parlament Ewropew jingħata l-informazzjoni neċessarja kollha dwar il-

preċiżjoni tad-data pprovduta mill-Istati Membri lill-Kummissjoni Ewropea? 

 

18.1. Fl-oqsma tal-baġit fejn il-ġestjoni hija kondiviża, l-Istati Membri għandhom 

jikkooperaw mal-Kummissjoni fid-definizzjoni ta' sistemi ta' sorveljanza u ta' 

kontroll intern, immirati sabiex jassiguraw li l-fondi jintefqu sewwa u skont ir-regoli 

fis-seħħ u li l-obbligu ta' rendikont ikun ibbażat fuq informazzjoni affidabbli. Il-

kontroll intern għalhekk għandu dimensjoni Komunitarja u dimensjoni nazzjonali. 
Barra minn hekk, bosta Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar jagħmlu awditi 

nazzjonali ta' fondi Ewropej li huma ġestiti u minfuqa mill-gvernijiet tal-pajjiżi 

tagħhom, kif ukoll iwettqu awditi ta' oqsma oħra b'impatt sinifikanti fuq il-baġit tal-

UE.  

 

18.2. Għalhekk, fid-dawl ta' dan il-qafas, nemmen li l-ippjanar tal-ħidma ta' awditjar mill-

QEA tista' tinkludi analiżi tas-sistemi ta' kontroll intern relatati mal-ġestjoni tal-flussi 

finanzjarji tal-Komunità, għal oqsma u/jew mill-Istati Membri, f'perspettiva ċiklika u 

oqsma b'livell potenzjali ta' riskju, iffokata fuq il-legalità u r-regolarità kif ukoll l-

affidabbiltà tad-data trasmessa lil-livelli differenti ta' responsabbiltà fil-ġestjoni tal-

flussi finanzjarji mill-Komunità. F'dan il-kuntest, il-kooperazzjoni volontarja bejn il-

QEA u l-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar hija fundamentali, minħabba l-portata 

tas-suġġetti tal-awditjar involuti. Ir-rapport tar-riżultati tal-ħidma ta' awditjar jista' 

jwassal għal rapporti speċjali maħruġa mill-istituzzjonijiet tal-awditjar 

individwalment jew flimkien. Ir-rapporti tal-awditjar huma konċiżi, f'waqthom u 

miktuba b'mod ċar u sempliċi, sabiex jipprovdu lill-awtoritajiet (nazzjonali u tal-
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Unjoni) informazzjoni rilevanti li sservi wkoll ta' strument għad-disseminazzjoni tal-

aħjar prattiċi tal-istituzzjonijiet Komunitarji u tal-awtoritajiet tal-Istati Membri. 

Kwistjonijiet oħra 

19. Tirtira l-kandidatura tiegħek jekk l-opinjoni tal-Parlament dwar il-ħatra tiegħek 

bħala Membru tal-Qorti ma tkunx favorevoli? 

Fit-tweġiba tiegħi għall-mistoqsijiet preċedenti, diġà rrikonoxxejt u sostnejt diversi drabi, 

f'konformità mat-Trattati, l-importanza primarja tar-relazzjoni bejn il-QEA u l-Parlament 

Ewropew. Sabiex twettaq adegwatament il-missjoni tagħha u taqdi dmirijietha, relazzjoni 

tajba mal-Parlament Ewropew għaldaqstant hija fundamentali għall-QEA. Nifhem li l-

għoti ta' opinjoni favorevoli mill-Parlament Ewropew sabiex jinħatru l-membri tal-Qorti 

tal-Awdituri hija kundizzjoni preliminari importanti ħafna għad-djalogu u l-kooperazzjoni 

li għandhom jeżistu. 

Għalhekk, jekk il-Parlament Ewropew jagħti opinjoni sfavorevoli għall-ħatra tiegħi, 

inħoss li għandi nirtira l-kandidatura tiegħi. 

Madankollu, billi jiena aċċettajt li nkun fis-sitwazzjoni preżenti, minħabba li l-gvern ta' 

pajjiżi ddeċieda li jinnominani wara seduta ta' smigħ fil-Parlament Portugiż li għaliha 

attendew kandidati oħra, jien inkun irrid nikkonsulta lill-awtoritajiet Portugiżi qabel ma 

nkun nista' nagħmel dak li għedt hawn fuq. 

 



 

PE587.475v02-00 30/30 RR\1103835MT.docx 

MT 

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI 

Titolu Sostituzzjoni ta’ membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri - kandidat PT 

Referenzi 10874/2016 – C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE) 

Data tal-konsultazzjoni / talba għal 

approvazzjoni 

6.7.2016    

Kumitat responsabbli 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

CONT 

7.7.2016 
   

Rapporteurs 

       Data tal-ħatra 

Igor Šoltes 

19.7.2016 
   

Data tal-adozzjoni 5.9.2016    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

19 

0 

2 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina 

Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri 

Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek 

Vaughan, Joachim Zeller 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija 

Šulin 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Anne Sander, Alfred Sant 

Data tat-tressiq 8.9.2016 

 
 


