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Kelmtejn ta’ qabel 

 

Ir-rwol tagħna bħala l-awditur indipendenti estern tal-Unjoni Ewropea 
(UE) huwa li nivverifikaw li l-fondi tal-UE jinġabru u jintnefqu skont ir-
regoli u r-regolamenti rilevanti, u li jiġu kontabilizzati b’mod korrett. 
Huwa probabbli li l-UE tikseb il-biċċa l-kbira mill-impatt permezz tal-
azzjonijiet regolatorji tagħha, u permezz ta’ ftehimiet internazzjonali 
f’oqsma bħal dak tal-kummerċ. Għalkemm il-baġit annwali totali tal-
UE, ta’ madwar EUR 140 biljun, jista’ jidher li huwa kbir, f’termini 
baġitarji huwa pjuttost żgħir, billi jirrappreżenta biss madwar 1 % tal-
introjtu nazzjonali gross tal-Istati Membri kollha tal-UE, li l-infiq totali 
tal-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom huwa 50 darba ogħla.  

 
 
Għalhekk, huwa verament ta’ importanza kbira li l-baġit tal-UE 
jintnefaq b’mod effettiv, u din hija r-raġuni għalfejn il-ħidma tagħna 
tiffoka dejjem aktar fuq l-eżaminar ta’ jekk il-politiki u l-programmi tal-
UE jilħqux l-objettivi tagħhom u jiksbux il-valur miżjud.  

Din il-ħidma se tkun aktar importanti minn qatt qabel fl-2019: in-
negozjar tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) tal-UE għas-snin mill-
2021 sal-2027 se jiġi ffinalizzat sa tmiem is-sena, ir-Renju Unit se jkun 
ħareġ mill-UE, u l-Parlament Ewropew il-ġdid se jkun għadu kif ġie 
elett.  

Il-Programm ta' Ħidma tagħna għall-2019 ikopri firxa wiesgħa ta’ 
kwistjonijiet li jirriflettu l-isfidi li l-UE qed tiffaċċja bħalissa. Huwa 
jindirizza l-preokkupazzjonijiet ewlenin, fosthom l-użu sostenibbli tar-
riżorsi naturali, it-tkabbir u l-inklużjoni, il-migrazzjoni, is-sigurtà u l-
iżvilupp globali, is-suq uniku, kif ukoll l-obbligu ta’ rendikont u l-
effiċjenza tal-UE. Aħna se nkomplu neżaminaw dawn l-oqsma kollha 
biex nistabbilixxu jekk l-UE hijiex qed twettaq dak li wiegħdet. 

Aħna għażilna l-kompiti tal-awditjar li nwettqu fuq il-bażi ta’ 
valutazzjoni tar-riskji prinċipali fir-rigward tal-infiq tal-UE u t-twettiq 
tal-politiki, filwaqt li ħadna kont tas-suġġerimenti li saru.  
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Ħafna mill-kompiti magħżula għall-2019, li jkopru, fost l-oħrajn, ir-
rilokazzjoni tal-migranti u l-għajnuna mill-Istat għall-banek fl-UE, 
għandhom livell ta’ prijorità partikolarment għoli. Aħna biħsiebna 
niffinalizzaw il-ħidma tagħna relatata ma’ dawn il-kompiti fil-ħin, 
sabiex ir-rapporti relatati jkunu jistgħu jiġu ppubblikati sa tmiem l-
2019. Matul is-sena, se jiġu kkompletati wkoll għadd ta’ kompiti oħra 
tal-awditjar u tal-analizzar. 

Hawn taħt qed tiġi ppreżentata lista dettaljata tar-rapporti speċjali u 
tal-prodotti analitiċi li biħsiebna nippubblikaw fl-2019.  

Aħna nemmnu li l-firxa wiesgħa ta’ suġġetti koperti fil-Programm ta' 
Ħidma tagħna għall-2019 se jippermettulna li nkomplu nipprovdu liċ-
ċittadini tal-UE, lill-partijiet interessati u lis-sħab istituzzjonali tagħna, 
kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati Membri, rapporti oġġettivi 
u indipendenti dwar kwistjonijiet ewlenin għall-futur tal-UE, li 
jenfasizzaw dak li jiffunzjona tajjeb u li jiġbdu l-attenzjoni għal dak li 
ma jiffunzjonax kif suppost.  

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne  
President 
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Rapporti speċjali u prodotti oħra li għandhom jiġu ppubblikati  
fl-2019 

Livell ta’ 
prijorità Isem il-kompitu Objettiv tal-kompitu 

Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-indirizzar tat-tibdil fil-klima 

Prijorità għolja 

Pestiċidi Dan l-awditu għandu l-għan li jeżamina jekk l-azzjonijiet tal-UE għall-użu sostenibbli tal-pestiċidi humiex qed jiksbu 
riżultati. 

Investimenti fl-enerġija ekoloġika L-awditu propost għandu l-għan li janalizza jekk il-politiki tal-UE dwar il-klima u l-enerġija jinkludux kriterji 
“ekoloġiċi” ċari fit-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar liema investiment għandu jitwettaq. 

Prijorità 

Ikel organiku L-awditu jiffoka fuq is-sistema ta’ kontroll li tirregola l-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-
importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi. 

Kura tas-saħħa transkonfinali 
Li tiġi eżaminata l-effettività tal-monitoraġġ u tas-superviżjoni, min-naħa tal-Kummissjoni, fuq l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali, kif ukoll ir-riżultati li nkisbu sa issa, il-qafas stabbilit u l-
azzjonijiet kofinanzjati mill-UE li jappoġġaw l-implimentazzjoni. 

Riċerka u innovazzjoni għall-klima u l-
enerġija 

L-għan ta’ dan l-awditu huwa li jivvaluta l-appoġġ li jingħata mill-KE għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tal-ħżin 
tal-enerġija. 

Stabbilizzazzjoni tal-introjtu taħt il-PAK 
L-awditu se jiffoka fuq l-għodod għall-ġestjoni tar-riskji proposti mill-PAK (jiġifieri assigurazzjoni, fondi mutwi u 
għodod għall-Istabbilizzazzjoni tal-Introjtu), speċjalment fuq l-implimentazzjoni tagħhom u fuq il-
komplementarjetajiet/is-sinerġiji tagħhom ma’ miżuri oħra. 

Inventarji tal-Gassijiet b'Effett ta' Serra Li tiġi eżaminata s-sistema tal-UE għall-ġbir, għall-verifikazzjoni u għar-rappurtar tad-data, dwar l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra u dwar l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni. 

Sikurezza Nukleari Li jiġi eżaminat il-livell ta’ tħejjija tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fl-oqsma tas-Sikurezza Nukleari, tar-
Radjuprotezzjoni, tas-Salvagwardji Nukleari, tal-Immaniġġjar ta' skart radjuattiv u tas-Sigurtà Nukleari. 
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Livell ta’ 
prijorità Isem il-kompitu Objettiv tal-kompitu 

Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-indirizzar tat-tibdil fil-klima 

Sistema tal-UE għall-kejl tal-
emissjonijiet ta’ vettura 

L-għan huwa li tingħata deskrizzjoni fil-qosor tal-problemi u tar-reazzjonijiet istituzzjonali fir-rigward ta’ 
emissjonijiet tal-vetturi. 

Reżistenza għall-antimikrobiċi L-awditu propost għandu l-għan li jieħu kont u li jivvaluta l-effettività tal-azzjonijiet fil-livell tal-UE għall-ġlieda 
kontra t-theddida dejjem akbar tar-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR).  

Kontijiet Ambjentali Ewropej L-għan ta’ dan l-awditu se jiffoka prinċipalment fuq ir-rwol tal-Kummissjoni fil-ġestjoni tal-Kontijiet Ambjentali 
Ewropej. 
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Livell ta’ 
prijorità Isem il-kompitu Objettiv tal-kompitu 

Investiment għall-Koeżjoni, it-Tkabbir u l-Inklużjoni 

Prijorità għolja 

Toroq li jikkollegaw ir-reġjuni Ewropej 
L-awditu propost għandu l-għan li jivvaluta kif il-proġetti magħżula tat-toroq qed jilħqu l-objettivi strateġiċi li 
tittejjeb il-konnettività intrareġjonali u li jiġu pprovduti mezzi biex jiġi ottimizzat il-fluss tal-merkanzija u tal-
persuni billi jitnaqqsu l-konġestjonijiet attwali fil-flussi tat-traffiku. 

Investimenti kulturali tal-UE L-awditu propost għandu l-għan li jivvaluta l-effettività u l-komplementarjetà tal-finanzjament mill-UE fil-qasam 
tal-kultura. 

Prijorità 

Spiża għall-implimentazzjoni tal-Fondi 
SIE 2014-2020 

L-awditu għandu l-għan li jivvaluta l-eżistenza u l-affidabbiltà tal-informazzjoni disponibbli dwar l-ispiża għall-
implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni, kif ukoll l-użu li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħmlu minn din l-
informazzjoni. 

Frodi fil-qasam tal-Koeżjoni Li jiġi eżaminat jekk l-awtoritajiet tal-programmi humiex qed jimmaniġġjaw tajjeb il-miżuri kontra l-frodi fl-infiq 
taħt il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE. 

Enerġija eolika u solari fotovoltajka 
Li jiġu vvalutati t-tfassil, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-istrateġiji nazzjonali u tal-UE, għall-ġenerazzjoni tal-
enerġija eolika u solari fotovoltajka, kif ukoll jekk il-qafas legali u l-finanzjament, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll 
f’dak nazzjonali, humiex qed jappoġġaw l-istrateġiji b’mod effettiv. 

Twaqqif tas-SESAR 
L-awditu għandu l-għan li jeżamina l-ħtieġa u t-tfassil tal-intervent tal-UE fil-fażi ta’ twaqqif tal-programm ta’ 
Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru (ATM) tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR); il-ġestjoni tal-finanzjament 
allokat għalih mill-UE; u l-punt sa fejn it-titjib fil-prestazzjoni qiegħed verament jitwassal għall-ATM Ewropew.  

Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u 
n-Netwerks (INEA) 

Il-kosteffiċjenza u l-effettività tal-Aġenzija jistgħu jitkejlu billi jiġu vvalutati l-oqsma li ġejjin: Strateġija u mandat, 
Governanza u ġestjoni tal-programmi kif ukoll Spejjeż amministrattivi u ġestjoni tal-persunal. 

Fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) 

Li jiġi eżaminat jekk il-FEAD kienx tfassal biex ikun għodda effettiva tal-UE li tgħin biex jittaffa l-faqar u li 
tikkontribwixxi għall-inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-bżonn.  

Tagħlimiet meħuda fil-qasam tal-
Koeżjoni 

Id-dokument informattiv u analitiku propost għandu l-għan li jiġbor fil-qosor u janalizza l-osservazzjonijiet 
prinċipali tal-awditjar, li għadhom rilevanti, mir-rapporti speċjali (RS) tal-QEA fil-qasam tal-Koeżjoni għall-
perjodi 2007-2013 u 2014‐2020. 
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Livell ta’ 
prijorità Isem il-kompitu Objettiv tal-kompitu 

Sfidi relatati mal-migrazzjoni, is-sigurtà u l-iżvilupp sostenibbli globali 

Prijorità għolja 

Rilokazzjoni tal-migranti 

L-awditu propost għandu l-għan li jivvaluta r-rwol tal-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-iskema (ta’ kwoti) ta’ 
rilokazzjoni ta’ emerġenza li ġiet stabbilita bid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2015/1523 u 2015/1601, kif ukoll li 
jipproċedi b’segwitu approfondit tar-RS Nru 6/2017 “Ir-rispons tal-UE għall-kriżi tar-refuġjati: l-approċċ 
“hotspot””. 

Kwalità tad-data dwar l-appoġġ 
baġitarju 

L-awditu propost għandu l-għan li jeżamina jekk id-data dwar il-prestazzjoni li l-Kummissjoni tuża biex tiżborża 
segmenti varjabbli tal-appoġġ baġitarju hijiex affidabbli, u jekk id-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-
effettività tal-appoġġ baġitarju humiex iġġustifikati. 

Difiża 
Id-dokument informattiv u analitiku propost għandu l-għan li jeżamina l-politika ta’ difiża tal-UE, inklużi l-
arranġamenti ta’ kooperazzjoni u governanza tagħha, ir-riżultati miksuba u l-valur miżjud tal-istrumenti ta’ 
finanzjament tagħha li jikkontribwixxu għad-difiża. 

Prijorità Kontroll fil-Fruntieri (Sistemi ta’ 
informazzjoni għas-Sigurtà Interna) 

L-awditu se jeżamina jekk l-Istati Membri u l-korpi tal-UE humiex qed jaħdmu flimkien biex jiżguraw li l-għodod u l-
informazzjoni meħtieġa għaż-żamma tal-livelli għoljin ta’ sigurtà fil-fruntieri tagħna jkunu disponibbli (governanza, 
koordinazzjoni u kooperazzjoni). Huwa se jiffoka fuq l-informazzjoni u fuq l-għodod li huma disponibbli għall-
gwardji tal-fruntieri, kif ukoll jekk dawn is-sistemi ta’ informazzjoni jissodisfawx il-ħtiġijiet tal-gwardji tal-fruntieri 
(disponibbiltà ta’ informazzjoni, taħriġ u appoġġ). 
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Livell ta’ 
prijorità Isem il-kompitu Objettiv tal-kompitu 

Funzjonament tajjeb tas-Suq Uniku u sostenibbiltà tal-Unjoni Monetarja 

Prijorità għolja Għajnuna mill-Istat għall-banek fl-UE L-awditu propost għandu l-għan li jivvaluta l-effiċjenza u l-effettività tal-proċeduri ta’ għajnuna mill-Istat fl-UE u l-
proċeduri ta’ għajnuna mill-Fond. 

Prijorità 

Vulnerabbiltà tal-kummerċ elettroniku 
għall-frodi tat-taxxa 

Li jiġi eżaminat jekk il-qafas regolatorju u ta’ kontroll stabbilit mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri fir-rigward tal-
ġbir tal-VAT u tad-dazji doganali, li huma relatati mal-kummerċ elettroniku, huwiex effiċjenti u jiżgurax il-
protezzjoni tal-baġit tal-UE. 

Kapital ta’ riskju Li jiġi vvalutat ir-rwol tal-Kummissjoni fil-ġestjoni tal-istrumenti finanzjarji għall-kapital ta’ riskju taħt id-diversi 
programmi. 

Simulazzjonijiet ta’ kriżijiet imwettqa 
mill-EBA fl-UE kollha Li jiġi eżaminat jekk is-simulazzjonijiet ta’ kriżijiet għall-banek fl-UE kollha sarux aktar effettivi u effiċjenti. 

Politika tal-kompetizzjoni tal-UE Li jiġi vvalutat l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni tal-UE fil-qasam tal-mergers, tal-kartelli u tal-antitrust. 

Stabbiltà fiskali fl-UE 
Awditu tal-effettività tal-azzjoni tal-Kummissjoni fil-valutazzjoni tat-tfassil u tal-implimentazzjoni ta’ oqfsa fiskali 
nazzjonali li jwasslu għall-konformità mill-Istati Membri mal-objettivi tal-PST, kif meħtieġ taħt is-Six Pack, it-Two 
Pack u l-Patt Fiskali. 

Innovazzjoni mill-SMEs 

L-awditu propost għandu l-għan li jivvaluta kemm il-Kummissjoni mmaniġġjat tajjeb il-finanzjament għar-riċerka 
taħt H2020 biex tagħti appoġġ lill-innovazzjoni ta’ suċċess mill-SMEs, filwaqt li jagħti attenzjoni partikolari għall-
valutazzjoni tar-riskji għall-valur miżjud tal-UE u l-komplementarjetà ma’ programmi u fondi oħra, kemm 
nazzjonali kif ukoll dawk tal-UE. 
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Livell ta’ 
prijorità Isem il-kompitu Objettiv tal-kompitu 

Finanzjament u amministrazzjoni tal-Unjoni b’mod responsabbli u effiċjenti 

Prijorità għolja 

Qafas etiku fl-istituzzjonijiet magħżula 
tal-UE 

Li jiġi eżaminat jekk l-istituzzjonijiet magħżula tal-UE għandhomx oqfsa etiċi xierqa. Aħna se neżaminaw ir-
rekwiżiti etiċi legali, il-proċeduri għall-infurzar tal-oqfsa etiċi, kif ukoll is-sensibilizzazzjoni u l-perċezzjoni tal-
persunal fir-rigward ta’ dawn l-oqfsa. 

Regolamentazzjoni Aħjar 
Id-dokument informattiv u analitiku propost għandu l-għan li jiġbor flimkien ir-riżultati tal-kompiti tal-awditjar u 
tal-analiżi mwettqa mill-QEA dwar l-inizjattivi attwali tal-Kummissjoni għal “Regolamentazzjoni Aħjar” għall-bidu 
tal-perjodu leġiżlattiv li jmiss (jiġifieri fit-tieni nofs tal-2019). 

Prijorità 

Riforma tar-regolament tal-persunal 
tal-UE 

Li jiġi eżaminat jekk ir-reviżjoni tar-Regolament tal-Persunal li saret fl-2014 wasslitx għal titjib fl-effiċjenza fil-
Kummissjoni. 

Parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-tfassil 
tal-liġijiet tal-UE 

Li jiġi eżaminat jekk il-konsultazzjonijiet pubbliċi mwettqa mill-Kummissjoni humiex effettivi. Aħna se niffukaw fuq 
it-tfassil u fuq l-implimentazzjoni tal-qafas tal-Kummissjoni dwar il-konsultazzjonijiet pubbliċi. 

Rappurtar dwar is-sostenibbiltà 
Il-kompitu propost għandu l-għan li jeżamina jekk il-Kummissjoni, l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u l-aġenziji tagħha 
humiex qed jirrappurtaw dwar is-sostenibbiltà u dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-Aġenda 2030 b’mod 
strateġiku u strutturat. 
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Dwarna 

 
 
Il-Kulleġġ tal-QEA fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta’ Lulju 2018 

Bħala l-awditur estern tal-UE, il-missjoni tagħna hija li 
nikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, li 
nippromwovu l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u li naġixxu 
bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini 
tal-UE.  

Aħna nwissu dwar riskji, nipprovdu aċċertament, u niġbdu l-
attenzjoni għan-nuqqasijiet kif ukoll għas-suċċessi.  

 
 
Aħna noffru wkoll gwida lil dawk li jfasslu l-politika u lil-leġiżlaturi 
tal-UE dwar kif jistgħu jtejbu l-politiki u l-programmi tal-UE.  

Ir-rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar tagħna huma element 
essenzjali tal-katina ta’ obbligu ta’ rendikont tal-UE. Dawn jintużaw 
biex jintalab rendikont mingħand dawk li huma responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-politiki u l-programmi tal-UE: il-Kummissjoni, l-
istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE, u l-amministrazzjonijiet fl-Istati 
Membri. 

Fl-aħħar nett, permezz tal-ħidma tagħna, aħna nixtiequ ngħinu liċ-
ċittadini tagħna biex jifhmu aħjar il-mod kif l-UE u l-Istati Membri 
tagħha qed jiffaċċjaw l-isfidi tal-lum u tal-futur. 
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L-output tagħna 

Aħna nipproduċu:  

 rapporti annwali dwar il-baġit tal-UE u dwar il-Fondi Ewropej 
għall-Iżvilupp, inkluża dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni. 

 rapporti speċjali dwar suġġetti tal-awditjar magħżula, li jiġu 
ppubblikati matul is-sena, u li huma prinċipalment ir-riżultat ta’ 
awditi tal-prestazzjoni.  

 opinjonijiet, li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jużaw meta jkunu 
qed japprovaw liġijiet tal-UE u deċiżjonijiet oħra.  

 rapporti annwali speċifiċi li jippreżentaw l-opinjonijiet 
ifformulati minna b’segwitu għall-awditi finanzjarji li nwettqu għal 
kull waħda mid-diversi aġenziji u korpi tal-UE.  

 pubblikazzjonijiet analitiċi bħal analiżijiet panoramiċi, 
dokumenti informattivi u analitiċi u analiżijiet rapidi dwar każijiet 
speċifiċi.  

 rapporti annwali tal-attività li jipprovdu informazzjoni u fehim 
approfondit fir-rigward tal-attivitajiet li nwettqu matul is-sena. 



KIF TIKKUNTATTJA LILL-UE

Personalment
Madwar l-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni tal-Europe Direct. Tista’ ssib l-indirizz tal-eqreb ċentru għalik f’dan is-sit: http://europa.eu/contact

Bit-telefown jew bil-posta elettronika
Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea. Tista’ tikkuntattja dan is-servizz:
— bit-telefown bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi jafu jimponu ħlas għal dawn it-telefonati),
— fuq dan in-numru standard: +32 22999696, jew
— bil-posta elettronika permezz: http://europa.eu/contact 

KIF ISSIB TAGĦRIF DWAR L-UE

Onlajn
L-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli fuq is-sit web Europa fuq: http://europa.eu  

Pubblikazzjonijiet tal-UE
Tista’ tniżżel mill-internet jew tordna l-pubblikazzjonijiet tal-UE, li xi wħud minnhom huma bla ħlas u xi oħrajn bil-ħlas, mill-EU Bookshop fl-indirizz li ġej: http://publications.
europa.eu/eubookshop. Kopji multipli ta’ pubblikazzjonijiet bla ħlas tista’ tiksibhom billi tikkuntattja lil Europe Direct jew liċ-ċentru tal-informazzjoni lokali tiegħek (ara http://
europa.eu/contact).

Il-liġi tal-UE u dokumenti relatati
Għal aċċess għall-informazzjoni legali tal-UE, inkluż il-liġijiet kollha tal-UE mill-1951 ’l hawn, fil-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha, żur is-sit EUR-Lex hawnhekk: http://eur-lex.
europa.eu

Dejta Miftuħa mill-UE
Il-portal tad-Dejta Miftuħa mill-UE (http://data.europa.eu/euodp) jipprovdi aċċess għal settijiet tad-dejta mill-UE. Id-dejta tista’ titniżżel mill-internet u tintuża mill-ġdid bla ħlas, 
kemm għal skopijiet kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali.
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IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu
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