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IL-KARTA TAL-VERIFIKA TAL-BĊE  

(b’seħħ mill-31 ta’ Lulju 2007) 

 

Fil-Karta tal-Verifika, il-Bord Esekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew jiddefinixxi l-għan, l-

awtorità u r-responsabbiltà tad-Direttorat tal-BĊE għall-Verifika Interna (D-IA) u jispeċifika 

l-kontribut tad-D-IA għall-governanza korporattiva tal-BĊE.  

Id-Direttorat għall-Verifika Interna jipprovdi servizzi ta’ assigurazzjoni u konsultazzjoni 

indipendenti u oġġettivi, maħsuba biex itejbu l-operazzjonijiet tal-BĊE. Dan jgħin lill-BĊE 

biex iwettaq l-għanijiet tiegħu permezz ta’ metodu sistematiku biex jistima u jtejjeb l-

effiċjenza tal-proċessi fil-maniġġ tar-riskju, il-kontroll u l-governanza. L-attivitajiet, l-

operazzjonijiet u l-proċessi kollha tal-BĊE jistgħu jkunu soġġetti għal verifika interna.  

Barra dan, id-D-IA janalizza d-doveri u l-attivitajiet ta’ l-Eurosistema (komponenti konġunti) 

skond il-Politika tal-Verifika tas-SEBĊ. Id-D-IA jimplimenta wkoll il-pjan tal-verifika ta’ l-

Eurosistema/SEBĊ billi jikkoordina l-attivitajiet tal-verifika interna għall-infrastruttura u l-

operazzjonijiet komuni ta’ l-Eurosistema/SEBĊ kollha, inklużi l-kontributi għall-iżvilupp u l-

armonizzazzjoni tal-metodi u l-istandards tal-verifika.  

1. Indipendenza u oġġettività  

Biex jiżgura l-indipendenza tiegħu, id-D-IA jiffunzjona taħt ir-responsabbiltà diretta tal-Bord 

Esekuttiv u jirrapporta lill-President tal-BĊE. La d-D-IA u lanqas awdituri interni individwali 

ma għandhom awtorità fuq, jew responsabbiltà diretta għall-attivitajiet ivverifikati, u l-

awdituri interni għandhom jevitaw konflitti ta’ interess waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Ħsara 

għall-indipendenza jew l-oġġettività tad-D-IA jew ta’ kwalunkwe awditur individwali 

għandha tiġi rrappurtata fil-livell xieraq fi ħdan il-BĊE.  

2. Applikazzjoni ta’ l-Istandards ta’ l-Istitut ta’ l-Awdituri Interni (l-IIA) u l-Kodiċi ta’ 

l-Etika  

Id-D-IA jaħdem skond l-Istandards Internazzjonali għall-Prattika Professjonali tal-Verifika 

Interna ta’ l-Istitut ta’ l-Awdituri Interni (IIA), inkluż il-kodiċi ta’ l-Etika ta’ l-IIA.   

3. Profiċjenza u responsabbiltà professjonali xierqa  
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Id-D-IA jwettaq dmirijietu bil-profiċjenza u r-responsabbiltà professjonali xierqa. Id-D-IA 

jiżgura li għandu u li jżomm, kollettivament, il-ħiliet u l-għarfien meħtieġa għat-twettiq 

effiċjenti tar-responsabbiltajiet tiegħu.  

4. Responsabbiltajiet  

Id-D-IA jwettaq ħidmiet ta’ verifika kif speċifikat fil-pjan tal-BĊE għall-verifika kif approvat 

mill-Bord Esekuttiv.  

Il-pjan jista’ jkun soġġett għal modifikazzjoni. Id-D-IA jista’ jintervieni fuq ordni tal-Bord 

Esekuttiv jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess. Barra dan, il-President tal-BĊE, il-Viċi-President 

jew il-Bord Esekuttiv jistgħu jafdaw lid-D-IA b’impenji ad-hoc.  

Id-D-IA:  

a) iħejji l-pjan tal-verifika tal-BĊE permezz ta’ metodoloġija abbażi tar-riskji, li għandu 

jiġi approvat mill-Bord Esekuttiv; il-pjan approvat jiġi komunikat lil dawk f’kariga 

maniġerjali għolja fil-BĊE;   

b) jimplimenta l-pjan tal-verifika tal-BĊE billi jippjana u jwettaq ħidmiet tal-verifika, 

investigazzjonijiet u impenji konsultattivi;  

c) jikkomunika r-riżultati tal-ħidmiet tal-verifika, l-investigazzjonijiet u l-attivitajiet 

konsultattivi lill-Bord Esekuttiv u lill-oqsma tax-xogħol tal-BĊE kkonċernati; kull 

sena jirrapporta lill-Bord Esekuttiv dwar it-twettiq tal-pjan annwali tal-verifika tal-

BĊE u dwar attivitajiet rilevanti oħra;  

d) jissorvelja u jistima l-istatus ta’ l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-

verifika u r-rapporti dwar dan lill-Bord Esekuttiv;   

e) jikkoordina l-kooperazzjoni bejn il-BĊE u l-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri, l-awdituri 

esterni, korpi oħra tal-verifika u l-komunità tal-verifika; u  

f) jagħti pariri dwar governanza soda u l-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta’ 

attivitajiet illegali oħra.  

Fi ħdan il-qafas ta’ din il-Karta, id-Direttur tal-Verifika Interna jiddefinixxi l-prinċipji 

operazzjonali għall-ħidma tad-D-IA, f’Manwal tal-Verifika Interna.  

5. Aċċess għall-informazzjoni  

Fit-twettiq tar-responsabbiltajiet tiegħu, id-D-IA għandu aċċess għall-persuni, arkivji, 

informazzjoni, sistemi u proprjetà kollha meqjusa bħala meħtieġa. L-informazzjoni mitluba 

kollha għandha tiġi pprovduta b’mod veru u sħiħ f’perijodu ta’ żmien raġonevoli. F’dan ir-
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rigward, id-D-IA jista’ jitlob ukoll aċċess kontinwu (read-only) għal sistemi u dejta elettroniċi. 

Id-D-IA jgħarraf mill-ewwel lil-Bord Esekuttiv dwar kwalunkwe attentat li jxekklu fit-twettiq 

ta’ dmirijietu.  

6. Rappurtaġġ ta’ inċidenti  

L-oqsma tal-ħidma tal-BĊE jgħarrfu mingħajr dewmien lid-D-IA dwar inċidenti serji jew 

sinifikanti li jkunu osservaw. F’dan ir-rigward, id-D-IA jista’ jitlob ukoll aċċess permanenti 

(read-only) għal dejtabejżis dwar inċidenti u bidliet.  

7. Relazzjonijiet mal-Kumitat tal-BĊE għall-Verifika  

Biex jipprovdi assistenza lill-Kunsill Governattiv, il-Kumitat tal-Verifika jirċievi r-rapporti 

tal-verifika tad-D-IA u tal-Kumitat ta’ l-Awdituri Interni (IAC). Il-Kumitat tal-Verifika 

jirċievi b’mod sistematiku s-sommarji eżekuttivi tar-rapporti, u r-rapporti sħaħ għandhom 

ikunu disponibbli fuq rikjesta. Barra dan, il-Kumitat tal-Verifika jirrevedi l-pjan tal-verifika 

ta’ l-Eurosistema/SEBĊ qabel ma dan jiġi approvat mill-Kunsill Governattiv. Barra dan, il-

Kumitat tal-Verifika jirrapporta lill-Kunsill Governattiv u jagħti fehmtu dwar it-twettiq tal-

funzjoni tal-verifika interna tal-BĊE u dwar l-attivitajiet ta’ l-IAC skond il-politika tal-

verifika ta’ l-Eurosistema.  

8. Assigurazzjoni tal-kwalità  

Biex jiżgura u jtejjeb il-kwalità tas-servizzi tiegħu, id-D-IA għandu programm għall-

assigurazzjoni u t-titjib tal-kwalità, jiġifieri jirrevedi l-pjan b’mod kontinwu u perjodiku u 

jagħmel stimi perjodiċi, interni u esterni, tal-kwalità.  


