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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħatra proposta ta' Marek Opioła bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
(C9-0350/2020 – 2020/0806(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 (C9-0350/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 129 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0249/2020),

A. billi, bl-ittra tal-5 ta' Novembru 2020, il-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament Ewropew 
dwar il-ħatra ta' Marek Opioła għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

B. 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;

C. billi dan il-Kumitat imbagħad, fis-7 ta' Diċembru 2020, ipproċeda b'seduta ta' smigħ tal-
kandidat, li matulha dan għamel stqarrija preliminari, u wara wieġeb għall-mistoqsijiet 
li saru mill-membri tal-Kumitat;

1. Jagħti opinjoni negattiva dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Marek Opioła bħala 
Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex 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-awditjar tal-Istati Membri.
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ANNESS 1: CURRICULUM VITÆ TA' MAREK OPIOŁA

Esperjenza professjonali:

27 ta' Novembru 2019 → preżent
Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar tal-Polonja
Viċi President

12 ta' Novembru 2019 – 27 ta' Novembru 2019
Sejm Pollakk tad-disa' mandat
Membru tal-Parlament - Deputat tas-Sejm Pollakk
 Kumitat tas-Servizzi Speċjali
 Kumitat tar-Regoli, l-Affarijiet tad-Deputati u l-Immunitajiet
 Kumitat tad-Difiża Nazzjonali

2015 – 2019
Sejm Pollakk tat-tmien mandat
Membru tal-Parlament - Deputat tas-Sejm Pollakk
 Kumitat tas-Servizzi Speċjali
President tal-Kumitat (mill-2015 sal-2019)
 Kumitat tad-Difiża Nazzjonali
Viċi President tal-Kumitat (mill-2015 sal-2019)

 Delegazzjoni tas-Sejm u tas-Senat Pollakk għall-Assemblea Parlamentari tan-NATO
Kap tad-Delegazzjoni (mill-2016 sal-2019)

2011 – 2015
Sejm Pollakk tas-seba' mandat
Membru tal-Parlament - Deputat tas-Sejm Pollakk
 Kumitat tas-Servizzi Speċjali
President tal-Kumitat (minn Frar 2013 sa Awwissu 2013)
Viċi President tal-Kumitat (minn Lulju 2012 sa Frar 2013)
 Kumitat tad-Difiża Nazzjonali
Sottokumitat għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u n-NATO 
President tas-Sottokumitat (mill-2011 sal-2013)

 Delegazzjoni tas-Sejm u tas-Senat Pollakk għall-Assemblea Parlamentari tan-NATO
Viċi Kap tad-Delegazzjoni (mill-2012 sal-2015)

2007 – 2011
Sejm Pollakk tas-sitt mandat
Membru tal-Parlament - Deputat tas-Sejm Pollakk
 Kumitat tas-Servizzi Speċjali
 Kumitat tad-Difiża Nazzjonali
Sottokumitat għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u n-NATO 
President tas-Sottokumitat (mill-2009 sal-2011)
 Delegazzjoni tas-Sejm u tas-Senat Pollakk għall-Assemblea Parlamentari tan-NATO
Viċi Kap tad-Delegazzjoni (mill-2007 sal-2011)
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2005 – 2007
Sejm Pollakk tal-ħames mandat
Membru tal-Parlament - Deputat tas-Sejm Pollakk
 Kumitat tad-Difiża Nazzjonali
Viċi President tal-Kumitat (mill-2006 sal-2007)
 Kumitat tas-Servizzi Speċjali
 Kumitat tar-Regoli, l-Affarijiet tad-Deputati u l-Immunitajiet

2002 – 2005
Il-Kwartieri Ġenerali tal-Partit Dritt u Ġustizzja
 Uffiċċju Presidenzjali
 Espert
tal-Uffiċċju Eżekuttiv

Esperjenza Militari:
1997 – 2002
Truppi Militari, Unità nru 2420
Impjegat ċivili

Edukazzjoni:
2003 – 2004
L-Università ta' Varsavja
Studji postgradwatorji dwar is-Sigurtà Nazzjonali
Diploma postgradwatorja

1995 – 2003
L-Università ta' Varsavja
Fakultà tal-Ġurnaliżmu u x-Xjenza Politika 
Master of Arts fix-Xjenza Politika

Lingwi:
Livell ta' ħila lingwistika – Ingliż: tajba

Aċċess għal informazzjoni klassifikata: 
Aċċess għall-informazzjoni sigrieta ħafna, informazzjoni sigrieta tal-UE u informazzjoni 
sigrieta tan-NATO

Passatempi u attivitajiet li jinteressawh: 
Sparar, tbaħħir bil-kenuri, tbaħħir



PE660.311v01-00 6/15 RR\1220251MT.docx

MT

ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' MAREK OPIOŁA GĦALL-MISTOQSIJIET

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

hija fl-ippjanar baġitarju, fl-implimentazzjoni jew fil-ġestjoni tal-baġit, jew fil-kontroll 
jew l-awditjar tal-baġit.
Jiena ilni naħdem fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika għal dawn l-aħħar 15-il sena. Wara 
li servejt bħala Membru tas-Sejm tar-Repubblika tal-Polonja għal ħames mandati, ħadt il-
kariga ta' Viċi President tal-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar. Matul iż-żmien li qattajt f'dawn 
ir-rwoli, ksibt esperjenza estensiva fit-tfassil tal-liġijiet fil-qasam tal-finanzi pubbliċi u fit-
tfassil, l-awditjar u s-superviżjoni tal-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat. 

Jiena kont Membru tas-Sejm tar-Repubblika tal-Polonja għal aktar minn 14-il sena, u kont 
nagħmel parti minn għadd ta' kumitati differenti matul dak iż-żmien: il-Kumitat tar-Regoli u 
l-Affarijiet tad-Deputati, il-Kumitat tad-Difiża Nazzjonali u l-Kumitat tas-Servizzi Speċjali, 
fejn servejt bħala Viċi President u President. Il-ħidma ta' dawk il-kumitati ffukat fost oħrajn 
fuq il-kompiti ta' prijorità li ġejjin: l-adozzjoni annwali ta' abbozzi ta' baġits u ta' rapporti 
dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat, inklużi dawk prodotti minn istituzzjonijiet ta' livell 
għoli bħall-Kanċellerija tal-President tar-Repubblika tal-Polonja, il-Kanċelleriji tas-Sejm u s-
Senat, l-Uffiċċju Elettorali Nazzjonali, il-Ministeru tad-Difiża Nazzjonali u s-servizzi speċjali 
tas-sigurtà tal-Istat, inklużi l-baġits klassifikati u l-baġits kollha bl-ogħla klassifikazzjoni ta' 
sigurtà. Matul il-mandati tiegħi kont involut f'14-il baġit tal-Istat li kienu jinkorporaw 50 baġit 
ikklassifikat, 30 baġit prodott mill-kanċelleriji u l-uffiċċji tal-ogħla livell fil-pajjiż, u 14-
il baġit relatati mad-difiża nazzjonali.

L-esperjenzi li ksibt fir-rigward tal-abbozzar u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat fil-livell 
parlamentari servew bħala preparazzjoni utli għall-istadju ta' wara tal-karriera tiegħi bħala 
Viċi President tal-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar, u konsegwentement iffaċilitaw it-
tranżizzjoni mis-sorveljanza parlamentari fuq il-finanzi pubbliċi għas-sorveljanza 
indipendenti eżerċitata minn awditur estern. Dmirijieti bħala Viċi President tal-Uffiċċju 
Superjuri tal-Awditjar ippermettewli nibni bażi wiesgħa ta' esperjenza permezz tal-kontributi 
tiegħi għaċ-ċiklu ta' ħidma annwali tal-Uffiċċju, li jvarja mill-iżvilupp ta' pjan ta' ħidma għas-
sena ta' wara, l-ippjanar tal-awditi, l-awtomonitoraġġ u l-approvazzjoni tad-dokumenti finali 
permezz tal-pubblikazzjoni tal-eżiti tal-awditi. Il-mandat tiegħi jinkludi s-superviżjoni ta' parti 
mill-awditu tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat, li huwa l-awditu l-aktar importanti 
mwettaq mill-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar. 

Din is-sena ssorveljajt aktar minn 80 awditu għal entitajiet li joperaw fis-settur tal-finanzi 
pubbliċi fil-qafas tal-awditi tal-implimentazzjoni tal-baġit u l-iskrutinju tal-politika monetarja 
tal-Istat. Barra minn hekk, bħalissa qed nissorvelja 50 awditu ppjanat u ad hoc mill-Uffiċċju 
Superjuri tal-Awditjar li għandhom l-għan li jiskrutinizzaw l-użu tal-finanzjament pubbliku, 
inkluż il-finanzjament kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-UE. Abbażi tal-
awtorizzazzjonijiet ta' sigurtà xierqa, issorveljajt sitt awditi kkategorizzati bħala sigrieti tal-
Istat fil-qafas tal-baġit tal-Istat tal-2019 u erba' awditi ppjanati kkategorizzati bħala 
informazzjoni klassifikata. F'konformità mal-prattika normali, l-Uffiċċju Superjuri tal-
Awditjar eżerċita skrutinju fuq madwar 400 istituzzjoni fl-2019 u ssorvelja b'mod dirett awditi 
f'madwar 10 % minnhom, bħala bażi għall-produzzjoni tal-Analysis of implementation of the 
state budget and monetary policy in 2019 (Analiżi tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat u l-
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politika monetarja fl-2019). Issorveljajt proċeduri ta' awditjar baġitarju għall-amministraturi 
ta' intestaturi tal-baġit ewlenin, inklużi 16-il fond bi skop speċifiku operati minn korpi ċentrali 
tal-amministrazzjoni tal-gvern, amministraturi ta' livell aktar baxx u aġenziji eżekuttivi, l-
unitajiet speċjali li joperaw taħt l-awspiċji tal-Ministeru tad-Difiża Nazzjonali, u l-forzi 
speċjali responsabbli għall-ordni pubbliku u s-sigurtà li joperaw taħt l-awspiċji tal-Ministeru 
tal-Intern u l-Amministrazzjoni. Issorveljajt ukoll awditi baġitarji fil-livell lokali li 
jikkonċernaw amministraturi ta' livell aktar baxx, aġenziji eżekuttivi, entitajiet legali tal-Istat, 
l-amministrazzjonijiet provinċjali b'rabta mal-implimentazzjoni tal-baġits provinċjali, u l-
unitajiet u l-benefiċjarji tal-gvern lokali tal-finanzjament taħt il-baġits tal-Istat u tal-UE bħala 
parti mill-Programm Operazzjonali "Infrastruttura u Ambjent".

F'termini tal-kamp ta' applikazzjoni tematiku tagħhom, l-attivitajiet superviżorji tiegħi bħala 
Viċi President tal-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar koprew it-tipi kollha ta' awditi mwettqa 
mill-Uffiċċju, ħaġa li ppermettietli niffamiljarizza ruħi fid-dettall mal-karatteristiċi tal-awditi 
ppjanati u ad hoc. Xi wħud mill-awditi li ssorveljajt matul il-karriera professjonali tiegħi s'issa 
kellhom x'jaqsmu mas-sigurtà pubblika. Dmirijieti ta' kuljum jinkludu l-monitoraġġ tal-
progress fil-produzzjoni ta' dokumenti tal-awditjar, inklużi dokumenti kklassifikati, u t-twettiq 
ta' kompiti ta' awditjar skont ir-regolamenti legali, l-istandards u l-objettivi ġeneralment 
applikabbli għall-awditi u l-proċedura ta' awditjar tal-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar. 
Neżamina u nsolvi kwalunkwe punt ta' tħassib espress mid-diretturi tal-unitajiet organizzattivi 
responsabbli għat-twettiq tal-awditi, u l-mandat tiegħi jinkludi wkoll is-superviżjoni u l-
approvazzjoni tad-dokumenti finali. Jiena involut b'mod attiv fil-ħidma tal-Kunsill tal-
Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar, li huwa l-ogħla korp f'dik l-istituzzjoni. L-attivitajiet tiegħi 
f'dak l-organu jinkludu l-eżaminazzjoni tat-tħassib imqajjem mill-awtoritajiet ċentrali fir-
rigward ta' kwistjonijiet baġitarji u awditi ppjanati, l-approvazzjoni tal-analiżi tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat u l-politika monetarja u l-adozzjoni ta' opinjoni dwar l-
għoti ta' kwittanza lill-Kunsill tal-Ministri. Bħala membru tal-Grupp tal-Ippjanar, involut 
ukoll fix-xogħol fuq il-programm ta' ħidma tal-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar, li jinkludi t-
tfassil ta' awditi tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat. 

2. X'inhuma l-aktar kisbiet sinifikanti li kellek matul il-karriera professjonali tiegħek?
Il-kisba l-aktar sinifikanti fil-karriera professjonali tiegħi hija l-fiduċja li ngħatatli mill-poplu 
Pollakk, li fdani biex inservi bħala membru tas-Sejm tar-Repubblika tal-Polonja għal 14-
il sena konsekuttiva. Jiena kburi li l-ħidma li għamilt kienet tant apprezzata mill-kostitwenti 
tiegħi għal ħafna snin. Nixtieq insemmi wkoll għadd ta' proġetti li kont responsabbli għat-
tnedija u l-implimentazzjoni tagħhom fuq għadd ta' snin. L-ewwel wieħed minn dawn huwa l-
Proġett tal-Onkoloġija ta' Płock, li huwa proġett transpolitiku u transistituzzjonali bl-għan li 
jtejjeb is-saħħa tal-persuni li jgħixu fi Płock u fir-reġjun tal-madwar billi jipprovdi aċċess għal 
radjuterapija onkoloġika, taħriġ għall-persunal mediku u edukazzjoni dwar il-prevenzjoni tal-
kanċer. 

L-azzjoni ambjentali minn dejjem kienet punt ta' tħassib partikolari għalija. Għalhekk, il-
Proġett tal-Onkoloġija jinkorpora r-riċerka dwar l-impatt tal-kwalità tal-arja fuq is-saħħa tal-
bniedem. Nemmen li huwa daqstant ieħor importanti li titqajjem kuxjenza dwar il-problema 
fost iż-żgħażagħ. Dan huwa l-għan li tipprova tilħaq il-kompetizzjoni EkoMonster, li hija 
skema li ħriġt biha jiena mmirata lejn l-istudenti tal-iskola primarja fir-reġjun u li tinvolvi t-
tfassil ta' magni jew installazzjonijiet li jirrappreżentaw theddid ambjentali ewlieni fir-rigward 
tal-kwalità tal-arja. Is-suċċess fil-livell reġjonali ġie ttrasformat f'suċċess fil-livell nazzjonali 
fil-forma ta' kompetizzjoni mwettqa fil-qafas tan-Network Edukattiv tal-Polonja Kontra l-
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Ismog. L-iskejjel rebbieħa ngħataw apparat li jkejjel l-ismog u ngħataw aċċess għal tabelli 
interattivi li fihom data dwar il-kwalità tal-arja attwali fl-iskejjel, u qed jitwettaq proġett 
edukattiv speċjali min-Network Xjentifiku u Akkademiku dwar il-Kompjuters (l-Istitut 
Nazzjonali tar-Riċerka) fuq dik il-bażi. 

It-tielet waħda mill-kisbiet l-aktar sinifikanti tiegħi hija r-"Rapport dwar is-sitwazzjoni li 
tikkonċerna l-irwejjaħ li jagħtu fastidju fil-Polonja", li tfassal fuq perjodu ta' tliet snin 
b'kollaborazzjoni ma' pajjiżi u istituzzjonijiet nazzjonali oħra, bl-użu ta' rapporti mħejjija mill-
Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar, u li wassal għal azzjoni fil-livell nazzjonali biex jiġi adottat 
Att dwar il-Prevenzjoni ta' Rwejjaħ li Jagħtu Fastidju.

3. X'kienet l-esperjenza professjonali tiegħek ta' organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet 
internazzjonali, multikulturali u multilingwi bbażati barra pajjiżek?
Mill-2005 'il quddiem, kont parti mid-Delegazzjoni tas-Sejm u tas-Senat tar-Repubblika tal-
Polonja għall-Assemblea Parlamentari tan-NATO; bejn l-2007 u l-2015 servejt bħala l-Viċi 
President tad-Delegazzjoni, u bejn l-2016 u l-2019 bħala l-President tagħha. 
L-Assemblea Parlamentari tan-NATO, li hija bbażata fi Brussell, hija magħmula minn bosta 
mijiet ta' membri parlamentari mid-29 pajjiż membru tan-NATO, 16-il pajjiż assoċjat u 
8 osservaturi. Il-prijoritajiet ewlenin tiegħu jinkludu t-tisħiħ tar-rabtiet bejn il-pajjiżi membri 
tan-NATO, il-promozzjoni tad-demokrazija parlamentari u tal-ekonomija tas-suq, l-eżerċitar 
ta' sorveljanza parlamentari fuq il-forzi armati u l-politika tas-sigurtà, l-involviment fi djalogu 
mar-Russja u l-Ukrajna u l-bini u l-konsolidazzjoni ta' kuntatti bejn in-NATO u l-Parlament 
nazzjonali. 

Ikkooperajt fuq bażi kontinwa mal-membri tad-delegazzjonijiet nazzjonali fuq perjodu ta' 12-
il sena, li kien jinkludi l-attendenza kull sena f'żewġ sessjonijiet plenarji, madwar tnax-il 
laqgħa tal-kumitat estern u avvenimenti oħra organizzati mill-Assemblea Parlamentari tan-
NATO, min-NATO u minn organizzazzjonijiet internazzjonali oħra bħall-Kunsill tal-
Atlantiku, l-Assoċjazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku, il-Grupp Konsultattiv Industrijali tan-
NATO, iċ-Ċentru ta' Ġinevra għall-Kontroll Demokratiku tal-Forzi Armati, l-Università tad-
Difiża Nazzjonali tal-Istati Uniti, l-ISAF u l-OSKE. Bħala riżultat ta' dan, kelli l-opportunità li 
naġixxi bħala osservatur matul missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali fuq perjodu qasir ta' 
żmien, fost l-oħrajn fl-Ukrajna u fil-Georgia. 

Bħala President tad-Delegazzjoni, kelli rwol attiv fil-laqgħat speċjali tal-Kunsill tal-Atlantiku 
tat-Tramuntana fi Brussell, li matulhom stajt regolarment inressaq il-prijoritajiet tal-Polonja 
għall-politika, is-sigurtà u d-difiża trans-Atlantiċi. F'żewġ okkażjonijiet (fl-2010 u fl-2018) 
ospitajt sessjonijiet tal-Assemblea Parlamentari tan-NATO f'Varsavja, fejn attendew bosta 
mijiet ta' parteċipanti mill-pajjiżi membri kollha. Fl-2016 attendejt is-Summit tan-NATO. 
Bħala membru tal-Kumitat tad-Difiża u s-Sigurtà u l-Grupp Speċjali tal-Mediterran u tal-
Lvant Nofsani, kelli l-opportunità li naħdem mill-qrib flimkien mal-kontropartijiet tiegħi 
f'pajjiżi oħra bl-għan li nimmonitorjaw is-sitwazzjoni ġeopolitika attwali. Dan kien jinvolvi 
żjarat f'pajjiżi membri tan-NATO u pajjiżi oħra fl-isfera ta' interess tan-NATO. Il-
kooperazzjoni ta' dan it-tip u l-ħtieġa li jintuża l-Ingliż bħala lingwa ta' ħidma (għal 
dokumenti, laqgħat u konversazzjonijiet mhux uffiċjali ma' rappreżentanti ta' delegazzjonijiet 
oħra) tfisser li ksibt esperjenza fl-istabbiliment ta' kuntatti fuq livell internazzjonali u fil-bini 
ta' bażi ta' għarfien li ppermettietli ninvolvi ruħi f'diskussjonijiet dettaljati ma' membri oħra 
dwar id-dokumenti u l-opinjonijiet finali li sussegwentement kienu jitressqu u jiġu deliberati 
mill-membri kollha matul is-sessjonijiet tal-plenarja tal-Assemblea Parlamentari tan-NATO.

Eżempju tajjeb ta' kooperazzjoni bilaterali diretta hija r-relazzjoni li stajt nistabbilixxi mar-
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rappreżentanti tal-Parlament tal-Afganistan, li aktar tard attendew għas-Sessjoni tar-
Rebbiegħa tal-Assemblea Parlamentari tan-NATO f'Varsavja.

4. Ingħatajt kwittanza għad-dmirijiet ta' ġestjoni li kont twettaq qabel, jekk tapplika 
proċedura bħal din?
Minħabba n-natura tar-rwoli li kelli fil-karriera tiegħi sal-lum, għadni ma ngħatajtx kwittanza. 
Fl-istess ħin, iżda, nemmen li kont taħt skrutinju simili għan dan; l-ewwel nett mill-elettorat 
fl-elezzjonijiet suċċessivi li matulhom ġejt elett jew elett mill-ġdid fis-Sejm tar-Repubblika 
tal-Polonja, u t-tieni nett matul it-terminu tiegħi bħala President ta' diversi kumitati 
parlamentari, peress li ma waslet l-ebda talba għat-tneħħija tiegħi.

5. Liema mill-karigi professjonali preċedenti tiegħek kienu r-riżultat ta' nomina politika? 
L-uniċi nomini politiċi li ngħatajt matul il-karriera tiegħi kienu jinvolvu l-inklużjoni tiegħi fil-
lista elettorali mill-partit politiku tiegħi. Ir-rwoli pubbliċi l-oħra tiegħi ksibthom abbażi ta' 
elezzjonijiet demokratiċi, jew elezzjonijiet ġenerali (għall-parlament nazzjonali) jew 
elezzjonijiet parlamentari, jew abbażi ta' deċiżjonijiet meħuda b'kunsens fi ħdan forum 
parlamentari (il-President ta' kumitat jew delegazzjoni jew il-Viċi President tal-Uffiċċju 
Superjuri tal-Awditjar).

6. X'inhuma t-tliet deċiżjonijiet l-aktar importanti li kont parti minnhom fil-ħajja 
professjonali tiegħek?
Fl-2016, użajt is-setgħat mogħtija lili bħala President tad-Delegazzjoni tas-Sejm u s-Senat tar-
Repubblika tal-Polonja għall-Assemblea Parlamentari tan-NATO biex wassalt għal deċiżjoni 
li s-Sessjoni tar-Rebbiegħa tal-AP tan-NATO tal-2018 tiġi organizzata f'Varsavja. Dik id-data 
ma kinitx magħżula bl-addoċċ, peress li l-Polonja ċċelebrat il-100 anniversarju tal-
indipendenza tagħha fl-2018. Ninsab kuntent li nirrapporta li l-avveniment kien suċċess kbir, 
u li ħafna membri parlamentari minn madwar id-dinja kollha sussegwentement irritornaw 
aktar minn darba f'kapaċità privata lejn il-Polonja sabiex iżuru pajjiżi mal-familji kollha 
tagħhom.

Jiena kburi wkoll bid-deċiżjoni tiegħi li niddedika l-isforzi tiegħi għal proġetti soċjali u 
ekoloġiċi. Kemm il-Proġett tal-Onkoloġija msemmi qabel kif ukoll in-network tal-apparati 
tal-kejl tal-kwalità tal-arja installati fl-iskejjel bħalissa huma ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u se 
jkomplu jkunu ta' benefiċċju għalihom għal ħafna snin.

Il-pandemija li ħakmet id-dinja mill-bidu tas-sena ġabitilna magħha sfida li qatt ma rajna 
bħalha. Ġiegħlet lil kull wieħed u waħda minna nadattaw għal normal ġdid fuq ix-xogħol, id-
dar u fir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn. Fil-kapaċità tiegħi bħala Viċi President tal-Uffiċċju 
Superjuri tal-Awditjar, kont obbligat li nirreaġixxi għal din il-kriżi u nieħu deċiżjonijiet dwar 
kif l-aħjar nimmaniġġja l-istituzzjoni taħt dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali. Il-pandemija 
faqqgħet waqt awditu baġitarju, u dan ħoloq sfida addizzjonali għall-effettività, l-integrità u l-
affidabbiltà tal-proċess tal-awditjar. Il-passi deċiżivi li ħadt biex nintroduċu prattiki ta' xogħol 
mill-bogħod bl-użu ta' sistemi diġitali moderni għamluha possibbli mhux biss li jitlesta l-
awditu baġitarju fil-ħin, iżda wkoll li jiġi ppreżentat rapport komprensiv lill-Parlament.

Indipendenza
7. It-Trattat jistipula 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? 
Nemmen li t-trasparenza u l-imġiba etika min-naħa tal-uffiċjali pubbliċi huma prerekwiżit 
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neċessarju għall-fiduċja tal-pubbliku. Inwettaq ir-rwol tiegħi bħala Viċi President tal-Uffiċċju 
Superjuri tal-Awditjar bl-akbar diliġenza u imparzjalità, u qatt ma kien hemm dubji dwar l-
indipendenza tiegħi; Ninsab fiduċjuż li l-istess ikun minnu kieku kelli ninħatar Membru tal-
Qorti tal-Awdituri, li naraha bħala istituzzjoni affidabbli, indipendenti u etika immens li sservi 
liċ-ċittadini tal-UE. B'dan qed nagħtikom l-assigurazzjoni tiegħi li se nkun imparzjali, onest u 
responsabbli fil-qadi ta' dmirijieti, u li se nikkonforma mal-prinċipji tal-impenn għax-xogħol, 
il-kolleġġjalità u l-kunfidenzjalità tiegħi. Jekk qatt ikun hemm bżonn, nirrikuża ruħi mill-
kompitu tal-awditu rilevanti u ma jkolli l-ebda rwol ulterjuri fid-deċiżjonijiet u d-
deliberazzjonijiet dwar il-kwistjoni. 

8. Inti jew qrabatek intimi (ġenituri, aħwa, sieħeb/sieħba legali u tfal) għandek jew 
għandhom xi parteċipazzjoni tan-negozju jew parteċipazzjoni finanzjarja, jew xi 
impenji oħra, li jistgħu jidħlu f'kunflitt mad-dmirijiet prospettivi tiegħek? 
La jien u lanqas qrabati intimi m'għandna l-ebda parteċipazzjoni f'negozju jew parteċipazzjoni 
finanzjarja, u m'jiena involut fl-ebda attività tan-negozju jew finanzjarja li tista' tidħol 
f'kunflitt mad-dmirijiet prospettivi tiegħi bħala Membru tal-Qorti.

9. Lest tiżvela l-interessi finanzjarji tiegħek kollha u impenji oħra li jista' jkollok lill-
President tal-Qorti, u li tagħmilhom pubbliċi? 
B'kunsiderazzjoni tar-rwoli li kelli u fid-dawl tal-karriera tiegħi sal-lum, nixtieq nenfasizza l-
fatt li m'għandi l-ebda interess finanzjarju, parteċipazzjoni jew obbligazzjoni li huma koperti 
minn kwalunkwe tip ta' segretezza, u li s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħi hija trasparenti 
għalkollox. Nintrabat li niżvela l-interessi finanzjarji tiegħi kollha lill-President tal-Qorti u li 
nippermetti l-pubblikazzjoni ta' dikjarazzjoni tal-assi tiegħi. Nixtieq nisħaq li matul il-15-
il sena li għamilt bħala Membru tas-Sejm tar-Repubblika tal-Polonja, issottomettejt 
dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji li juru trasparenza, f'konformità mal-prinċipju ta' 
skrutinju pubbliku dwar l-affarijiet politiċi. Minħabba l-awtorizzazzjonijiet tas-sigurtà, 
għandi, fost l-oħrajn, aċċess għal informazzjoni klassifikata tal-UE u tan-NATO tal-ogħla 
livell, u mill-2006 'il quddiem l-istituzzjonijiet kompetenti eżerċitaw ukoll skrutinju tal-assi 
tiegħi u wettqu awditi ta' counter-intelligence.

10. Inti involut f'xi proċedimenti legali attwali? Jekk iva, jekk jogħġbok agħtina d-dettalji. 
M'jien involut u qatt ma kont involut fl-ebda proċediment legali.

11. Għandek xi rwol attiv jew eżekuttiv fil-politika, u, jekk iva, f'liema livell? Okkupajt xi 
kariga politika f'dawn l-aħħar 18-il xahar? Jekk iva, jekk jogħġbok agħtina d-dettalji.
Fil-preżent m'għandi l-ebda rwol attiv, passiv jew eżekuttiv fil-politika, u m'iniex membru ta' 
partit politiku. Irriżenjajt minn membru parlamentari, ikkanċellajt is-sħubija tiegħi mal-partit 
politiku tiegħi u rriżenjajt bħala segretarju tal-kumitat politiku tiegħu fis-
27 ta' Novembru 2019.

12. Tirtira minn kull kariga uffiċjali li kont elett għaliha jew titlaq kull funzjoni attiva 
b'responsabbiltajiet f'partit politiku jekk tinħatar Membru tal-Qorti?
Jekk ninħatar bħala Membru tal-Qorti, jien se nirreżenja mir-rwol tiegħi bħala Viċi President 
tal-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar. Nixtieq inżid li m'jiena membru tal-ebda partit politiku.

13. Kieku kif tittratta irregolarità ewlenija jew saħansitra każ ta' frodi u/jew korruzzjoni li 
jinvolvi persuni fl-Istat Membru tal-oriġini tiegħek?
Ir-rispons tiegħi għal kwalunkwe irregolarità jew każ ta' frodi jew korruzzjoni fuq skala kbira 
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jkun ibbażat esklussivament fuq valutazzjoni onesta u oġġettiva tas-sitwazzjoni u s-sejbiet tal-
awditu, irrispettivament mill-Istat Membru involut. Jekk ikun hemm xi suspett ta' mġiba 
frodulenti, nieħu azzjoni immedjata u rigoruża biex niżgura li l-kwistjoni tkun riferuta lill-
Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF). Din l-azzjoni mhijiex dibattibbli, ikun xi jkun 
il-pajjiż jew l-individwu involut. Bħala Viċi President tal-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar, 
ippreżentajt rapporti kritiċi b'investigazzjonijiet onesti dwar l-irregolaritajiet, li rriżultaw, fost 
l-oħrajn, f'notifiki ta' reati u ksur tad-dixxiplina tal-finanzi pubbliċi.

14. X'għandhom ikunu l-karatteristiċi ewlenin ta' kultura ta' ġestjoni finanzjarja tajba fi 
kwalunkwe servizz pubbliku? Il-QEA b'liema mod tista' tgħin fl-infurzar ta' din il-
kultura?
Nemmen bis-sħiħ li ġestjoni finanzjarja tajba fl-implimentazzjoni ta' kwalunkwe baġit – 
inkluż il-baġit tal-UE – trid tkun ibbażata fuq il-prinċipji tal-ekonomija, l-effettività u l-
effiċjenza. Abbażi tal-esperjenzi tiegħi fl-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar, nemmen li żewġ 
karatteristiċi huma ta' sinifikat partikolari. L-ewwel waħda minnhom hija li tiġi llimitata d-
diskrezzjoni tal-uffiċjali li jieħdu deċiżjonijiet arbitrarji u li jiġu eliminati l-kunflitti ta' 
interess, u t-tieni waħda hija li tiġi żgurata t-trasparenza fl-użu tal-fondi pubbliċi u sistema ta' 
awditjar effettiva. Fl-opinjoni tiegħi, id-definizzjoni xierqa tal-miri u tal-indikaturi tal-
prestazzjoni hija ta' importanza vitali, u l-istess huwa minnu għal awditi esterni effettivi, 
effiċjenti u bbażati fuq ir-riżultati. Ir-rapportar trasparenti tal-eżiti fl-interessi tal-obbligu ta' 
rendikont demokratiku huwa importanti ħafna wkoll. F'xogħli fl-Uffiċċju Superjuri tal-
Awditjar, enfasizzajt ħafna r-regoli tal-ġestjoni finanzjarja, li huma stabbiliti fil-kriterji tal-
awditjar statutorju (il-legalità, l-ekonomija, l-eliġibbiltà u l-affidabbiltà). Nemmen bis-sħiħ li 
dawn il-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-istituzzjonijiet pubbliċi kollha. 

Il-pożizzjoni unika tal-Qorti tfisser li l-awditi tagħha – li l-eżiti tagħhom iservu bħala fattur 
sinifikanti fl-għoti tal-kwittanza għall-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Komunità – jgħinu biex tiġi 
infurzata kultura ta' ġestjoni finanzjarja tajba billi tiġi żgurata l-konformità ma' dawn il-
prinċipji. Jekk dawn l-awditi għandu jkollhom rwol akbar, huwa essenzjali mhux biss li 
jitwettqu b'mod preċiż, iżda wkoll li l-eżiti tal-Qorti jkunu tal-ogħla kwalità possibbli, sabiex 
ikunu jistgħu jiffunzjonaw bħala bażi soda għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi li jfittxu 
li jtejbu l-governanza. Minn dan isegwi li r-rapporti tal-awditi għandu jkollhom messaġġ ċar, 
u jkunu jinftiehmu u bbilanċjati; għandhom jenfasizzaw mhux biss l-irregolaritajiet 
imsemmija, iżda wkoll kwalunkwe prattika tajba li ġiet identifikata, biex b'hekk tiġi promossa 
l-firxa usa' ta' tali prattika. 

Il-Qorti tikkontribwixxi għal ġestjoni finanzjarja tajba l-ewwel nett billi tagħmel 
rakkomandazzjonijiet xierqa, u t-tieni nett billi tissorvelja l-implimentazzjoni tagħhom aktar 
'il quddiem. Rakkomandazzjonijiet preċiżi, li jistgħu jinkisbu u li huma kosteffettivi jkollhom 
impatt akbar u jżidu aktar valur; jgħinu wkoll biex jiġu ffrankati l-flus u – fejn ikun fattibbli – 
biex jiġu ssimplifikati r-regolamenti u titnaqqas il-burokrazija. Huwa wkoll ta' importanza 
kruċjali li jitfasslu rakkomandazzjonijiet għall-udjenza rilevanti u li tiġi stabbilita skadenza 
għall-implimentazzjoni tagħhom bħala bażi għall-kontrolli tal-progress futuri. 

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?
Il-15-il sena ta' esperjenza professjonali tiegħi fil-Parlament Pollakk u l-Uffiċċju Superjuri tal-



PE660.311v01-00 12/15 RR\1220251MT.docx

MT

Awditjar għallmuni li s-sorveljanza parlamentari biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa 
tal-baġit hija ta' importanza essenzjali, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Ewropew. 
Għalhekk jiena favur kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-
Parlament Ewropew, b'mod partikolari l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu. 

Mill-esperjenza naf kemm huwa importanti li l-awditi jitwettqu fil-ħin u b'mod immirat. 
Nemmen li r-rapporti tal-Qorti jridu jiġu ppubblikati fil-ħin, meta jkunu għad għandhom 
sinifikat għall-Parlament. Jiena wkoll favur li nisma' b'attenzjoni l-proposti tal-Parlament 
dwar suġġetti relatati mal-awditjar. Huwa għalhekk importanti, mhux l-inqas fl-interess ta' 
tfassil aħjar tal-liġijiet, li tingħata attenzjoni xierqa lill-programm ta' ħidma tal-Parlament u 
lill-proċedura leġiżlattiva meta jkunu qed jiġu ppjanati l-awditi, sabiex l-MEPs ikunu jistgħu 
jingħataw aċċess għal informazzjoni utli bħala bażi għad-dibattiti pubbliċi tagħhom. Il-Qorti 
diġà ħadet passi f'dik id-direzzjoni, u qed tuża l-proposti mressqa mill-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati meta tkun qed tippjana l-ħidma tagħha. Kooperazzjoni tajba tirrikjedi 
mhux biss laqgħat regolari bejn il-Membri tal-Qorti u l-membri tal-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, iżda wkoll laqgħat bejn Membri li jirrappreżentaw lill-Awli individwali tal-Qorti u 
membri tal-kumitati settorjali tal-Parlament, li jwasslu għal tisħiħ tad-djalogu bejn iż-żewġ 
istituzzjonijiet. 

16. X'valur miżjud taħseb li jġib miegħu l-awditjar tal-prestazzjonijiet, u s-sejbiet kif 
għandhom jiġu inkorporati fil-proċeduri ta' ġestjoni?
Kemm l-awditi tal-prestazzjonijiet kif ukoll l-awditi finanzjarji u tal-konformità jagħtu 
informazzjoni kruċjali dwar l-użu tar-riżorsi, u għalhekk huma fatturi importanti fil-
governanza tajba u t-trasparenza. 

Il-valur miżjud tal-awditi tal-prestazzjonijiet jikkonsisti fil-fatt li jipprovdu informazzjoni 
oġġettiva u jistabbilixxu rakkomandazzjonijiet dwar l-infiq pubbliku f'konformità mal-
prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività. L-eżiti tal-awditi tal-prestazzjonijiet 
għandhom jintużaw bħala bażi għat-titjib tal-proċeduri ta' ġestjoni tal-istrutturi tal-
governanza, u b'hekk jittejjeb il-funzjonament tal-entitajiet awditjati u jiġi żgurat li flus il-
kontribwenti jintużaw aħjar.

Nemmen li ċ-ċittadini tal-UE jeħtieġ li jkunu jafu mhux biss jekk il-flus intefqux skont ir-
regolamenti, iżda wkoll jekk ir-riżultati maħsuba nkisbux. Għandhom ikunu disponibbli 
eżempji ċari tal-aħjar prattika. Fl-opinjoni tiegħi, il-pass li ħadet il-Qorti lejn involviment 
akbar fit-twettiq tal-awditi tal-prestazzjonijiet huwa raġonevoli. Il-kriżi soċjali u ekonomika 
attwali kkawżata mill-pandemija tfisser li huwa aktar importanti minn qatt qabel li l-infiq tal-
UE jagħti r-riżultati maħsuba malajr kemm jista' jkun, u r-restrizzjonijiet baġitarji li japplikaw 
issa u li se japplikaw fil-futur jagħmluha dejjem aktar importanti li l-infiq pubbliku jiġi 
allinjat mal-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività. Nemmen bis-sħiħ li dan se 
jtejjeb is-sorveljanza demokratika fuq l-implimentazzjoni tal-baġit u jagħti spinta lill-fiduċja 
fl-UE u fl-istituzzjonijiet tagħha. 

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?
Bis-saħħa tal-esperjenza professjonali tiegħi fil-parlament nazzjonali tal-Polonja u l-Uffiċċju 
Superjuri tal-Awditjar, jiena favur kooperazzjoni attiva bejn il-partijiet kollha involuti, abbażi 
ta' fiduċja reċiproka u bir-rispett dovut għall-indipendenza istituzzjonali. Skambji regolari ta' 
informazzjoni u esperjenza bejn il-Qorti, l-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u l-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit dwar l-oqsma ta' politika taħt ġestjoni kondiviża jgħinu biex jissaħħaħ 
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l-iskrutinju tal-baġit tal-UE. Lanqas hemm għalfejn ngħid li l-kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-
Awdituri u l-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali hija influwenzata wkoll mid-differenzi fil-
kompetenzi, il-modi ta' kif jaġixxu u l-istatuses legali tal-korpi superjuri tal-awditjar.

L-iskambju ta' informazzjoni fi stadju bikri tal-proċess tal-ippjanar tax-xogħol iservi biex 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-awditjar bħala bażi għal koordinazzjoni 
mtejba tal-azzjoni. Dan jipprovdi wkoll kamp ta' applikazzjoni akbar għat-twettiq ta' awditi 
konġunti. Dan inqisu bħala inizjattiva utli li twassal eżiti siewja u interessanti. Nemmen li se 
ssaħħaħ id-djalogu bejn il-Qorti u l-istituzzjonijiet tal-UE, b'mod partikolari l-Kunsill, il-
Parlament u l-Kummissjoni, u b'hekk ikun possibbli li jsiru kummenti dwar kwistjonijiet li 
mhumiex tradizzjonalment koperti mill-awditi.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkoopera ma' korpi nazzjonali tal-awditjar f'ħafna livelli, 
pereżempju fl-EUROSAI u l-INTOSAI, il-Kumitat ta' Kuntatt u n-network ta' korpi 
nazzjonali tal-awditjar fil-pajjiżi kandidati tal-UE u l-kandidati potenzjali, fejn jiġu diskussi 
kwistjonijiet ta' interess konġunt li jistgħu jservu bħala bażi għall-kooperazzjoni. Il-Qorti 
tipparteċipa f'rieżamijiet bejn il-pari, li huma forma ta' kooperazzjoni partikolarment siewja. 
Is-sejbiet minn korpi nazzjonali tal-awditjar oħra huma utli mhux biss peress li jipprovdu 
valutazzjoni oġġettiva tal-attivitajiet attwali u jidentifikaw oqsma fejn jista' jsir titjib, iżda 
wkoll peress li jikkontribwixxu għat-trasparenza istituzzjonali. 

Fl-interess tat-twessigħ tad-dibattitu pubbliku, tkun idea tajba li l-Qorti tikkoopera b'mod 
attiv mal-korpi nazzjonali tal-awditjar u istituzzjonijiet oħra fl-Istati Membri fil-forma ta' 
reviżjonijiet tal-isfond aktar frekwenti. Fil-parametri tal-mandat futur tiegħi, se nagħmel ħilti 
biex inżid il-frekwenza li biha jiġu prodotti rapporti ta' dan it-tip, peress li dawn joffru 
perspettiva trasversali tal-azzjonijiet tal-UE u l-miżuri ta' awditjar sal-lum. Ir-reviżjonijiet 
tal-isfond jiġbru xejriet fit-tul u theddid u kwistjonijiet ewlenin, li jagħmilhom għodda utli 
immens għall-Parlament Ewropew f'termini tal-kontroll baġitarju tal-UE. Barra minn hekk, 
jistgħu jindikaw id-direzzjoni ta' ħidma futura tal-awditjar billi jenfasizzaw oqsma li qabel 
kienu jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-awditi.
Fl-opinjoni tiegħi, wieħed mill-kompiti ta' Membru tal-Qorti huwa li jrawwem relazzjonijiet 
pożittivi mal-korp nazzjonali tal-awditjar f'pajjiżu u li jtejjeb il-kooperazzjoni reċiproka, 
pereżempju billi jipparteċipa fi preżentazzjonijiet, konferenzi u workshops li matulhom l-
informazzjoni dwar l-eżiti tax-xogħol, il-metodi ta' awditjar applikati, l-aħjar prattiki, 
kwalunkwe problema li wieħed jiltaqa' magħha u l-modi kif dawn jistgħu jiġu solvuti jistgħu 
jiġu skambjati bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. L-Uffiċċju Superjuri tal-Awditjar tal-Polonja u l-
Qorti Ewropea tal-Awdituri għandhom storja ta' kooperazzjoni estremament kostruttiva, li 
nispera li jirnexxieli nkompli kieku kelli ninħatar Membru tal-Qorti. 

18. Kieku inti kif tiżviluppa aktar ir-rapportar tal-QEA biex il-Parlament Ewropew 
jingħata kull informazzjoni meħtieġa dwar l-akkuratezza tad-data mogħtija mill-Istati 
Membri lill-Kummissjoni Ewropea?
Il-preċiżjoni tad-data magħmula disponibbli għall-Kummissjoni Ewropea, inkluża d-data 
pprovduta mill-Istati Membri, hija ta' importanza kruċjali f'termini ta' kontroll baġitarju 
xieraq. Dan huwa fattur ta' importanza partikolari fir-rigward tal-oqsma tal-politika taħt 
ġestjoni kondiviża, li huma responsabbli għal 80 % tal-baġit tal-UE. Id-data pprovduta mill-
Istati Membri għandha tkun preċiża, kompluta, affidabbli u mgħoddija fil-ħin biex tiffaċilita l-
ġestjoni u s-sorveljanza tal-baġit. Din id-data hija fattur essenzjali fil-kwalità tar-rapporti 
mfassla mill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-riżultati miksuba mill-programmi ta' nfiq tal-UE. 
Min-naħa l-oħra, data affidabbli hija prerekwiżit essenzjali għal teħid ta' deċiżjonijiet politiċi 
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tajba, peress li jiżguraw li l-fondi jkunu allokati għall-iskop iwasslu l-aħjar riżultati. 

Ir-rapportar mill-Istati Membri u l-affidabbiltà tad-data huma kwistjonijiet topiċi ħafna għall-
QEA, u għalhekk huma eżaminati fir-rapporti tagħha. Fl-opinjoni tiegħi, għandha tkompli l-
attivitajiet tagħha f'dak il-qasam u tippreżenta lill-Parlament is-sejbiet tagħha dwar in-
nuqqasijiet identifikati fis-sistemi nazzjonali ta' rapportar u t-titjib li tirrakkomanda, 
b'kunsiderazzjoni xierqa tal-benefiċċji u l-ispejjeż potenzjali. 

Fl-istess ħin, nemmen li jkun utli wkoll li l-QEA u l-korpi nazzjonali tal-awditjar fl-Istati 
Membri jwettqu awditjar konġunt bħala bażi għall-eżaminazzjoni tal-preċiżjoni tad-data 
pprovduta minn dawn tal-aħħar.

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

Membru tal-Qorti ma tkunx favorevoli?
Ir-relazzjonijiet bejn il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Parlament Ewropew huma bbażati fuq 
ir-rispett reċiproku u r-rieda li jinstemgħu l-opinjonijiet u l-argumenti ta' xulxin; għalhekk, 
nemmen li huma ta' importanza kruċjali. Jekk l-opinjoni tal-Parlament dwar il-ħatra tiegħi 
bħala Membru tal-Qorti ma tkunx favorevoli, se nikkonsulta lill-korp nazzjonali rilevanti li 
ressaqni bħala kandidat b'talba biex tittieħed azzjoni ulterjuri, li tista' tinvolvi li jitressaq 
kandidat ġdid.
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