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Ġabra qasira eżekuttiva

Meta jkun hemm frodi u korruzzjoni f’xi soċjetà, dawn jista’ 
jkollhom konsegwenzi serji fuqha, u jekk ma jkunux kontrollati 
jista’ jkun hemm riżultati ħżiena, sew ekonomiċi, sew soċjali.  
Matul is-snin ġew żviluppati f’Malta liġijiet f’dan il-qasam u 
twaqqfu numru ta’ strutturi legali u riżorsi.  B’żieda ma’ dan, 
Malta adottat diversi konvenzjonijiet internazzjonali dwar 
frodi u korruzzjoni.  Is-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea 
ġabet magħha wkoll il-ħtiġijiet ġodda li Malta tħares l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni.  Dawn l-obbligi kollha jwasslu għal, u fl-
istess ħin ikomplu isostnu, il-ħtieġa tal-Istrateġija Nazzjonali 
kontra Frodi u Korruzzjoni.

Din l-istrateġija tanalizza l-isfond lokali dwar frodi u korruzzjoni 
u tgħid x’inhuma l-obbligi internazzjonali, il-liġijiet lokali u l-
istrutturi amministrattivi li diġa’ għandna f’Malta, speċjalment 
fid-dawl ta’ dak meħtieġ mill-Unjoni Ewropea f’dan il-qasam. 
L-istrateġija tqabbel ukoll l-idea li hawn f’Malta dwar frodi u 
korruzzjoni ma’ dik ta’ pajjiżi oħra kif toħroġ mill-Indiċi tal-
Perċezzjonijiet dwar Korruzzjoni ta’ Transparency International 
għall-2006. Jirriżulta li frodi u korruzzjoni f’Malta mhumiex xi 
problema bla limitu. Minkejja dan, iżda, jeħtieġ li ssir ħidma 
ħalli jintlaħqu l-livelli għoljin tal-pajjiżi l-aktar żviluppati.  

L-iskop ewlieni tal-istrateġija huwa li jistabbilixxi qafas ta’ 
regolamenti, istituzzjonijiet u taqsimiet ta’ ħidma ħalli l-ġlieda 
kontra frodi u korruzzjoni tkun effettiva u effiċjenti, u b’hekk 
tkun tirrifletti sewwa l-bżonnijiet lokali kif ukoll l-obbligi 
internazzjonali. Il-mezzi prinċipali tal-istrateġija huma l-
prevenzjoni, id-deterrenza, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni 



ta’ frodi u korruzzjoni, waqt li jkunu inkoraġġiti u faċilitati t-
trasparenza u r-responsabbiltà.  

L-istrateġija għandha erba’ għanijiet prinċipali, jiġifieri li:
1.  Iżżid il-Kapaċità – 
il-ġlieda kontra frodi u korruzzjoni tista’ tkun effettiva u effiċjenti 
biss jekk dawk imseħbin fiha jkollhom f’idejhom l-għodod u 
l-ħiliet kollha meħtieġa ħalli jagħmlu ħidma professjonali u 
kompetenti; 

2.  Tikkomunika – 
ir-relazzjonijiet pubbliċi huma mezz ewlieni fil-ġlieda kontra 
frodi u korruzzjoni.  Il-komunikazzjoni għandha tkun mal-
pubbliku ġenerali u ma’ nies imlaħħqin f’setturi ewlenin. Għandha 
tipprovdi mezzi kunfidenzjali u fiż-żgur biex iħajru lin-nies jersqu 
’l quddiem u jagħtu informazzjoni dwar frodi u korruzzjoni; 

3.  Tkabbar il-Kordinament Nazzjonali kemm tista’ – 
biex tħajjar u tħaffef il-kollaborazzjoni minn kmieni f’kull 
investigazzjoni u b’hekk tgawdi mill-effiċjenzi u s-sinerġiji li 
jinħolqu hi u tiżviluppa attitudni li tittratta l-problemi b’mod 
sħiħ u wiesa’; u

4.  Tkabbar il-Koperazzjoni Internazzjonali kemm tista’ – 
frodi u korruzzjoni ‘l hinn mill-fruntieri huma realtà li tista’ tkun 
ittrattata b’kollaborazzjoni ma’ sħabna barranin.  Dan jippermetti 
lil Malta twettaq id-dmirijiet internazzjonli tagħha, taqbel ma’ u 
tisfrutta l-għajnuniet kollha.

L-istrateġiji biex jintlaħqu dawn l-għanijiet huma mfasslin matul 
dan id-dokument.
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Daħla

Frodi u korruzzjoni jista’ jkollhom konsegwenzi serji fuq kull 
soċjetà, sew ekonomiċi, sew soċjali.  Jekk ma jkunux kontrollati, 
dawn jistgħu jikbru bla rażan f’ċirku vizzjuż.  Fl-agħar tagħhom, 
frodi u korruzzjoni jaffettwaw ħażin il-fibra morali tas-soċjetà 
u jistgħu jwasslu għal inkwiet politiku, instabbiltà ekonomika, 
tnaqqis fil-livell tal-għixien u żieda fil-kriminalità organizzata.

Matul is-snin, il-liġijiet f’dan il-qasam f’Malta kienu qed 
jiżviluppaw u issa hemm għadd ta’ għodod maħsubin biex jiġġieldu 
frodi u korruzzjoni.  Aktar minn hekk, Malta ssieħbet f’diversi 
konvenzjonijiet internazzjonali mfasslin min-Nazzjonijiet Uniti 
u mill-Kunsill tal-Ewropa. Minn meta Malta ssieħbet fl-Unjoni 
Ewropea, hi mistennija wkoll li tħares l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni fl-istess livell li tipproteġi flusha stess.  

Il-Gvern Malti ħa diversi miżuri kontra frodi u korruzzjoni matul 
is-snin, sew legali kif ukoll istituzzjonali.  Dawn jinkludu:

L-istrutturi Istituzzjonali

• Il-ħatra ta’ Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi fl-1995, 
li huwa Kumitat Permanenti tal-Kamra tad-Deputati 
magħmul minn seba’ membri tal-Parlament, erbgħa 
min-naħa tal-Gvern u tlieta min-naħa tal-Oppożizzjoni.  
Iċ-Chairman tal-Kumitat jinħatar mill-Kap tal-
Oppożizzjoni.  Il-Kumitat għandu s-setgħa li:

• Jagħmel inkjesti dwar materji li jirrigwardaw 
il-kontijiet pubbliċi li jgħaddulu l-Kamra tad-
Deputati, Ministru jew l-Awditur Ġenerali.

• Jagħmel inkjesti dwar l-ispiża skont it-tifsira tal-
Kostituzzjoni (Artikolu 103 u 104);
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• Jeżamina l-kontijiet ta’ awtoritajiet statutorji;
• Jitlob lill-Awditur Ġenerali biex iressaq 

memoranda fuq materji li dwarhom tkun saret 
talba minn tal-anqas tliet membri tal-Kumitat; 

• Jikkunsidra memoranda, rapporti u dokumenti 
relatati li jitressqu mill-Awditur Ġenerali; u

• Jirrapporta lill-Kamra tad-Deputati fuq kontijiet, 
rapporti jew dokumenti u fuq kull tibdil li 
jikkunsidra mixtieq fil-forma tal-kontijiet, fil-
mod kif jinżammu, fuq id-dħul jew il-ħruġ jew 
fuq il-kontroll tal-finanzi;

• Il-ħatra tal-Kummissjoni Permanenti Kontra l-
Korruzzjoni bis-saħħa tal-Att Nru XXII tal-1988 (Kap. 
326 tal-Liġijiet ta’ Malta), kummissjoni indipendenti li 
twaqqfet biex:

• Tikkunsidra u tinvestiga atti ta’ korruzzjoni 
allegati jew suspettati;

• Tinvestiga atti u mġiba ta’ korruzzjoni allegati 
jew suspettati ta’ kull uffiċjal pubbliku, inklużi 
Ministri u Segretarji Parlamentari;

• Tinvestiga l-imġiba ta’ kull persuna fdata 
b’funzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-
amministrazzjoni ta’ korp li fih il-Gvern għandu 
sehem li jagħtih kontroll jew għandu kontroll 
effettiv;

• Tinvestiga atti u proċeduri tad-Dipartimenti tal-
Gvern, Gvern Lokali u korpi statutorji li fihom 
il-Gvern għandu sehem li jagħtih kontroll; u 

• Tagħti struzzjonijiet, tagħti pariri u tgħin lill-
Ministri u persuni oħra fdati bl-amministrazzjoni 
tad-Dipartimenti tal-Gvern u korpi oħra li fihom 
il-Gvern ikollu sehem li jagħtih kontroll;
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• Il-ħatra tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-
Ġustizzja fl-1994, skont l-artikolu 101A tal-Kostituzzjoni 
ta’ Malta u Kapitolu 369 tal-Liġijiet ta’ Malta.  Din hi 
preseduta mill-President ta’ Malta u magħmula minn 
disa’ membri oħra, inklużi l-Prim Imħallef, l-Avukat 
Ġenerali, erba’ membri eletti mill-Qrati, membru 
maħtur mill-Prim Ministru, membru nominat mill-Kap 
tal-Oppożizzjoni, kif ukoll il-President tal-Kamra tal-
Avukati.  Il-funzjonijiet tagħha jinkludu s-superviżjoni 
tal-operat tal-Qrati, li tipproponi rakkomandazzjonijiet 
lill-Ministru responsabbli biex jiżgura l-ħidma effiċjenti 
tal-Qrati u fuq suġġetti relatati mal-organizzazzjoni 
u l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, u, li tifformula 
kodiċijiet ta’ etika li jirregolaw l-imġiba tal-membri tal-
ġudikatura;

• Il-ħatra, bħala Uffiċjal tal-Parlament, tal-Kummissarju 
għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi li għandu 
jissejjaħ l-Ombudsman, fl-1995, skont Kapitolu 385 
tal-Liġijiet ta’ Malta, jiġifieri l-Att dwar l-Ombudsman.  
L-Ombudsman jinħatar mill-President ta’ Malta skont 
riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati bl-appoġġ ta’ mhux 
anqas minn żewġ terzi tal-Membri.  L-Ombudsman 
jinvestiga lmenti li jsiru dwar kull deċiżjoni jew azzjoni 
jew nuqqas t’azzjoni minn awtoritajiet pubbliċi bħal 
dipartiment tal-Gvern, korpi statutorji, korporazzjonijiet, 
aġenziji u fondazzjonijiet, kif ukoll soċjetajiet fejn 
il-Gvern ikollu sehem li jagħtih kontroll effettiv.  L-
Ombudsman jista’ jmexxi dawn l-investigazzjonijiet fuq 
l-inizjattiva tiegħu stess, fuq ilmenti li jintbagħtu mill-
membri tal-pubbliku, fuq każijiet riferuti mill-Kumitati 
tal-Kamra tar-Rappreżentanti, jew mill-Prim Minstru.
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• Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku huwa 
korp indipendenti maħtur skont l-Artikolu 109 tal-
Kostituzzjoni.  Ir-rwol ewlieni tagħha hu li tagħti pariri 
u tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Prim Ministru fl-
għoti ta’ ħatriet ta’ uffiċjali pubbliċi, fit-tneħħija ta’ 
persuni minn dawk il-karigi u fl-eżerċizzju ta’ kontroll 
dixxiplinarju fuq uffiċjali pubbliċi.  Ir-rwol tagħha jfisser 
li l-Kummissjoni għandha d-dmir li tiżgura li r-reklutaġġ 
u l-promozzjonijiet jew ħatriet kollha fis-servizz pubbliku 
jsiru b’mod ġust u imparzjali, ħieles minn favoritiżmu 
jew diskriminazzjoni u jkunu bbażati fuq il-prinċipju tal-
mertu;

• L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ġie stabbilit fl-1997, 
wara li saret emenda fil-Kostituzzjoni (Artikolu 108) u 
wara d-dħul fis-seħħ tal-Att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali 
tal-Verifika (Kapitolu 396 tal-Liġijiet ta’ Malta).  L-
Artikolu 108 tal-Kostituzzjoni jipprovdi għat-twaqqif tal-
Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika bħala korp indipendenti, 
awtonomu u li jirrapporta direttament lill-Parlament.  
Flimkien ma’ dan, l-Istanding Order Nru. 120 tal-Kamra 
tad-Deputati estendiet il-mandat tal-Uffiċċju biex ikopri 
setgħat konsultattivi u investigattivi biex jeżamina 
kull kwistjoni finanzjarja li tirrigwarda l-użu ta’ fondi 
pubbliċi, kif ukoll l-andament jew verifiki dwar valur 
għall-flus minfuqa ta’ uffiċċji tal-Gvern u entitajiet u 
kumpaniji fejn il-Gvern huwa azzjonist prinċipali.  Il-
verifiki jitmexxew fuq l-inizjattiva tal-NAO, fuq talba 
tal-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi, jew kif mitlub mill-
Ministru tal-Finanzi.  L-NAO huwa l-awditur estern tal-
Gvern;

• Id-Direttorat għall-Awditjar Intern u 
Investigazzjonijiet inħatar fl-2000 u ngħata r-
responsabbiltà għall-awditjar intern tal-Gvern u l-
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funzjoni ta’ investigazzjonijiet finanzjarji, skont l-Att 
dwar Awditjar Intern u Investigazzjonijiet Finanzjarji, 
Kapitolu 461 tal-Liġijiet ta’ Malta.  L-IAID huwa 
indipendenti mill-attivitajiet li jivverifika biex jiżgura 
ġudizzju oġġettiv li huwa essenzjali għat-tmexxija ġusta 
u biex jagħti pariri imparzjali lill-Gvern, u l-funzjoni 
prinċipali tiegħu hija li jevalwa u jeżamina attivitajiet 
tal-Gvern, inkluż l-andament ta’ verifiki lokali interni; 
it-tmexxija ta’ investigazzjonijiet finanzjarji; jaġixxi ta’ 
korp/awtorità tal-verifika u korp konklussiv rigward il-
Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni, u fondi oħra tal-UE u 
bilaterali; u korp li jiċċertifika u dipartiment speċjali 
rigward l-EAGGF (Garanziji) u Fondi Agrikoli;

Il-Miżuri Legali

• Malta ffirmat u implimentat diversi Konvenzjonijiet 
Internazzjonali fuq il-Frodi u l-Korruzzjoni, inklużi:

o Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-
Korruzzjoni;

o Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-
Kriminalità Organizzata Internazzjonali;

o Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-
Liġi Kriminali;

o Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-
Liġi Ċivili;

o Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-
Ħasil, Tfittxija, Teħid u Konfiska ta’ Qligħ mill-
Kriminalità

• Malta adottat ukoll it-trattati, konvenzjonijiet, 
regolamenti, deċiżjonijiet u ftehimiet tal-UE dwar 
irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni;
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• Malta emendat ukoll il-Kodiċi Kriminali fit-taqsimiet 
dwar frodi, korruzzjoni u tixħim, b’mod partikolari l-
emendi implimentati permezz tal-Att Nru. III tal-2002, 
l-Att IX tal-2003, u l-Att VI tal-2007;

• L-Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Verifika 
(Kapitolu 174 tal-Liġijiet ta’ Malta) ġie emendat biex 
jagħti s-setgħa lill-Ministeru tal-Finanzi li joħroġ Direttivi 
lill-entitajiet fejn il-Gvern igawdi kontroll effettiv;

• Fil-każ ta’ responsabbiltà kriminali u responsabbiltà 
ċivili ta’ persuni ġuridiċi, il-Kodiċi Kriminali u l-Kodiċi 
Ċivili ġew emendati rispettivament biex jipprovdu għal 
din ir-responsabbiltà;

• L-Att kontra Money Laundering (Kapitolu 373 tal-
Liġijiet ta’ Malta), jillimita t-tifsira tal-offiżi kollha ta’ 
korruzzjoni bħala offiżi konfermati suġġetti għall-att, 
ukoll jekk isiru barra minn Malta;

• L-Att dwar il-Pulizija (Kapitolu 164 tal-Liġijiet ta’ 
Malta) kien emendat bl-Att XIII tal-2002 biex jinkludi 
Titolu IV dwar il-Protezzjoni ta’ Xhieda u Vittmi;

• L-Artikolu 2 (3) tal-Att dwar Servizz tas-Sigurtà  
(Kapitolu 391 tal-Liġijiet ta’ Malta) jinkariga lis-Servizz 
tas-Sigurtà bil-prevenzjoni jew kxif ta’ reati gravi, 
inklużi dawk li jirriżultaw fi qligħ finanzjarju sostanzjali, 
u b’hekk iwessa’ l-funzjonijiet tas-Servizz tas-Sigurtà 
għal każi serji ta’ frodi, korruzzjoni u tixħim;  

• Leġislazzjoni Sussidjarja tal-Att dwar l-Amministrazzjoni 
Finanzjarja u l-Verifika (Kapitolu 174 tal-Liġijiet ta’ 
Malta) iddaħħlet b’konformità mar-Regolamenti tal-
UE, biex tirregola l-akkwisti u l-kuntratti pubbliċi 
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tas-Settur Pubbliku, bl-istruttura ta’ organizzazzjoni 
amministrattiva relattiva apposta, jiġifieri d-Dipartiment 
tal-Kuntratti, li jissorvelja u jamministra l-proċeduri u l-
proċessi stipulati fil-liġi;

• Skont ir-Regolamenti dwar il-Proċedura ta’ 
Dixxiplina fil-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 
(Leġislazzjoni Sussidjarja tal-Kostit.03), il-proċeduri 
dixxiplinarji  jitmexxew mill-Kap tad-Dipartiment; 
madankollu, il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 
għandha d-dmir li tiżgura li azzjoni dixxiplinarja kontra 
uffiċjali pubbliċi tkun ġusta, bla dewmien u effettiva.  Il-
proċeduri dixxiplinarji jobbligaw lill-Kap tad-Dipartiment 
li jirreferi l-kwistjonijiet li jistgħu jwasslu għal proċeduri 
kriminali lill-Pulizija biex jiġu investigati;

• Ittieħdu wkoll inizjattivi leġislattivi oħra fil-qasam ta’ 
frodi u korruzzjoni mill-awtoritajiet Maltin, fosthom 
l-Att dwar l-Istampa (Kapitolu 248 tal-Liġijiet ta’ 
Malta), l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza ta’ 
Data (Kapitolu 440 tal-Liġijiet ta’ Malta), u l-Att dwar 
is-Sigrieti Uffiċjali (Kapitolu 50 tal-Liġijiet ta’ Malta);

• Il-Proċedura Dixxiplinarja fir-Regolamenti dwar is-
Servizz Pubbliku, fl-iskeda tagħha li telenka offiżi u 
penali, issemmi l-vittimizzazzjoni ta’ xhieda jew 
uffiċjali jew persuna li tressaq rapport jew dover skond ir-
regolamenti bħala reat serju li jista’ jġib awtorizzazzjoni 
għal tkeċċija.   Barra minn dan, l-Artikolu 28 tal-Att 
dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Kapitolu 
452 tal-Liġijiet ta’ Malta), jistipula li huwa kontra l-
liġi li tivvittimizza kwalunkwe persuna għar-raġuni li 
tkun ressqet ilment jew tat bidu għal jew ħadet sehem 
fi proċeduri għal rimedju, jew għax tkun għaddiet xi 
informazzjoni lil korp pubbliku dwar att illegali jew atti 
ta’ korruzzjoni;
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Il-Kodiċijiet ta’ Etika

• Ġew żviluppati Kodiċijiet ta’ Etika għal diversi attivitajiet 
professjonali, li l-aktar relevanti huma:

• Il-Kodiċi ta’ Etika tal-Membri tal-Kamra tar-
Rappreżentanti;

• Il-Kodiċi ta’ Etika għall-Ministri u s-Segretarji 
Parlamentari

• Il-Kodiċi ta’ Etika u Mġiba għall-Imħallfin u l-
Maġistrati;

• Il-Kodiċi ta’ Etika għall-Kunsilliera Lokali;
• Il-Kodiċi ta’ Etika għall-Avukati;
• Il-Kodiċi ta’ Etika għall-Prokuraturi Legali;
• Il-Kodiċi ta’ Etika għall-Accountants;
• Il-Kodiċi ta’ Etika għall-Impjegati fis-Settur 

Pubbliku;
• Il-Kodiċi ta’ Etika għad-Diretturi tal-Bordijiet 

fis-Settur Pubbliku;
• Il-Kodiċi ta’ Etika għall-Pulizija; u 
• Il-Kodiċi ta’ Etika għad-Dwana;

It-Taqsimiet kontra Frodi u Korruzzjoni f’Aġenziji ta’ 
Infurzar

• Id-diversi aġenziji għall-infurzar ħatru taqsimiet kontra 
frodi u korruzzjoni fi ħdan l-istrutturi tagħhom, li 
jinkludu:

• Il-Pulizija:  taqsimiet li twaqqfu biex jindirizzaw 
speċifikament reati ta’ natura ekonomika, 
money laundering, l-użura, falsifikar, drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali, frodi, korruzzjoni, 
kuntrabandu u affarijiet interni;
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• Id-Dwana: waqqfet Taqsima tal-Infurzar, Verifika 
ta’ wara r-Rilaxx, u Taqsima dwar Informazzjoni 
dwar id-Dwana;

• Il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali: 
waqqaf Direttorat għall-Frodi minn Benefiċċji u 
Investigazzjonijiet;

• Id-Dipartiment tal-VAT: waqqaf it-Taqsima tal-
Ispettorat u l-Assigurazzjoni u t-Taqsima tar-
Reviżjoni u l-Verifika; 

• Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni: waqqaf id-
Direttorat għall-Verifika tat-Taxxi; u

• It-Twaqqif tat-Tax Compliance Unit.

It-Taħriġ  

• Qed isiru diversi programmi ta’ taħriġ għal uffiċjali 
pubbliċi, li jvarjaw minn programmi ġenerali ta’ taħriġ 
fil-qasam tal-etika għal programmi oħra li jittrattaw 
suġġetti speċifiċi fil-qasam ta’ investigazzjonijiet, frodi 
u korruzzjoni.  Dawn jinkludu:

• Taħriġ bażiku għal uffiċjali pubbliċi provdut 
mill-Istaff Development Organisation, li 
jinkludi taħriġ dwar suġġetti etiċi, kodiċi ta’ 
etika, protezzjoni u privatezza ta’ data, akkwist 
u proċessi oħra relevanti u proċeduri tas-servizz 
pubbliku;

• Taħriġ għall-uffiċjali tal-Pulizija f’kapaċitajiet 
ta’ investigazzjoni, atti ta’ korruzzjoni u etika;

• Taħriġ ta’ Gwardjani Lokali li jinkludi taħriġ 
dwar atti ta’ korruzzjoni;
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• Parteċipazzjoni f’taħriġ provdut minn 
istituzzjonijiet tal-UE fuq suġġetti ekonomiċi u 
finanzjarji, inkluż il-ġlieda kontra korruzzjoni.  Per 
eżempju, staff mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, 
mill-Pulizija, mid-Dwana u mid-Direttorat 
dwar l-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet 
(IAID) attenda regolarment għal programmi bħal 
dawn; 

• Attendenza minn uffiċjali pubbliċi għal korsijiet 
Universitarji, per eżempju, taħriġ għal avukati 
mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fis-Servizzi 
Finanzjarji u taħriġ legali lill-uffiċjali tal-
Pulizija;

• Programmi ta’ taħriġ speċifiku f’diversi oqsma 
segwiti fuq bażi kontinwa minn aġenziji ta’ 
infurzar individwali, inklużi l-Pulizija, id-Dwana 
u l-IAID.

Il-Koperazzjoni Internazzjonali

• Il-koperazzjoni internazzjonali fil-qasam ta’ frodi u 
korruzzjoni żdiedet sostanzjalment f’dawn l-aħħar snin 
bħala riżultat tad-dħul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, 
sehem Malta f’konvenzjonijiet u trattati internazzjonali, 
kif ukoll bħala riżultat ta’ emendi għal-liġijiet li issa 
jħaffu din il-koperazzjoni, per eżempju emendi fil-Kodiċi 
Kriminali bl-Att III tal-2002, u l-Att IX tal-2003;

• Diversi aġenziji ta’ infurzar kontinwament jieħdu sehem 
f’laqgħat internazzjonali fl-oqsma ta’ frodi u korruzzjoni, 
u jinkludu parteċipazzjoni mill-Pulizija, mid-Dwana, 
mill-FIAU u mill-IAID.



��

Il-Kordinament Lokali

• Il-kordinament lokali bejn aġenziji involuti fil-qasam ta’ 
kontra frodi u korruzzjoni żdiedet ukoll, sew bilateralment 
bejn aġenziji speċifiċi (p.e. koperazzjoni bejn il-Pulizija 
u l-FIAU fil-qasam tal-money laundering u koperazzjoni 
bejn il-Pulizija u l-MSS li jikkordinaw mill-qrib f’każi 
li jinvolvu korruzzjoni), kif ukoll multilateralment (p.e. 
il-ħatra tal-Kumitat ta’ Kordinament kif provdut mill-Att 
dwar l-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet Finanzjarji, 
imwaqqaf speċifikament biex jikkordina l-attivitajiet 
kollha ta’, u biex jiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni 
bejn, entitajiet differenti inkarigati mill-protezzjoni u l-
ħarsien ta’ fondi pubbliċi).

L-Inizjattivi l-Ġodda li qed Jittieħdu

• Qed jittieħdu diversi inizjattivi ġodda li jvarjaw minn 
leġislazzjoni ġdida li tinkorpora miżuri kontra frodi u 
korruzzjoni sa qofsa u kodiċijiet li jindirizzaw oqsma 
speċifiċi, u dawn jinkludu:

• L-Abbozz ta’ Liġi dwar l-Amministrazzjoni 
Pubblika bl-isem ‘Att biex jafferma l-valuri tal-
amministrazzjoni pubblika bħala strument tal-ġid 
komuni, sabiex jipprovdi għall-applikazzjoni ta’ 
dawn il-valuri fis-settur pubbliku kollu, u sabiex 
jipprovdi għall-organizzazzjoni u t-tmexxija tas-
settur pubbliku’ għadda mill-ewwel qari meta 
fetaħ il-Parlament.  L-Abbozz jipprovdi għal 
diversi taqsimiet li għandhom effett dirett fuq 
policies kontra frodi u korruzzjoni, inklużi:

• L-Istqarrija tal-Prinċipju ta’ Responsabbiltà;
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• L-Istqarrija tal-Valuri tal-Amministrazzjoni 
Pubblika;

• Il-Pubblikazzjoni ta’ Kodiċi ta’ Etika għall-
Impjegati Pubbliċi kollha;

• L-Istqarrija tal-Prinċipju tal-Mertu u t-
twaqqif tal-Kummissjoni għall-Protezzjoni 
tal-Mertu;

• Element ta’ protezzjoni kontra l-
vittimizzazzjoni; u

• L-għoti ta’ setgħat lis-Segretarju Permanenti 
Ewlieni biex joħroġ direttivi u linji gwida 
għal settur pubbliku aktar wiesa’.

• Abbozz bl-isem ‘l-Att dwar il-Libertà tal-
Informazzjoni’, ġie mgħoddi mit-Tieni Qari fil-
Parlament;

• Tħejja abbozz ta’ direttiva li għandhom jarawh l-
entitajiet kollha tas-settur pubbliku u li għandu jindirizza 
l-kwistjoni tar-revolving door u l-klawsola tal-
parachute.  Id-direttiva tinħtieġ li tiddaħħal klawsola 
speċifika f’kull kuntratt ġdid jew imġedded iffirmat mill-
kap tad-dipartiment jew ta’ organizzazzjoni oħra mal-
impjegati f’pożizzjoni maniġerjali, professjonali jew 
teknika li tista’ tagħti lok għal konflitti ta’ interess, u li 
tistipula li dawn l-impjegati ma jistgħux jidħlu f’impieg 
jew relazzjoni ta’ negozju ma’ parti terza li magħha l-
impjegat kellu relazzjoni ta’ negozju fl-impieg ta’ qabel 
għal perjodu ta’ sentejn; u

• Ġew ippubblikati l-Qafas ta’ Tmexxija Tajba u l-
Kodiċi ta’ Etika għad-Diretturi ta’ Bordijiet fis-
Settur Pubbliku. Dawn jiddefinixxu qafas sħiħ għall-
monitoraġġ u l-kontroll ta’ entitajiet pubbliċi, u li 
jipprovdu l-istruttura li permezz tagħha jissawru u 
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jintlaħqu r-relazzjonijiet biex jiġu stabbiliti, evalwati u 
monitorjati l-iskopijiet tal-organizzazzjonijiet fis-settur 
pubbliku.

Dan ta’ hawn fuq mhux maħsub li jkun elenku li jinkludi l-miżuri 
kollha kontra frodi u korruzzjoni li ttieħdu mill-awtoritajiet 
Maltin matul is-snin.  Ukoll, dawn il-miżuri ma joperawx taħt 
l-istrateġija ġenerali kontra frodi u korruzzjoni.  Għalkemm l-
awtoritajiet nazzjonali kkollabraw matul is-snin, anke għaliex 
Malta għandha tradizzjoni b’saħħitha ta’ Amministrazzjoni 
Pubblika, din il-kollaborazzjoni għandha tiġi msaħħa aktar.  
Barra minn dan, l-obbligi tal-UE jesiġu aktar koperazzjoni, 
kollaborazzjoni u komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali, 
u bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet tal-UE.

L-iskop tal-istrateġija nazzjonali li tiġġieled kontra frodi u 
korruzzjoni huwa li tkattar il-koperazzjoni, il-kordinazzjoni 
u l-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u mal-
istituzzjonijiet tal-UE.  Tindirizza wkoll obbligi internazzjonali 
oħrajn b’mod sħiħ.  Tippermetti li l-ġlieda kontra frodi u 
korruzzjoni tkun aktar mifruxa u organizzata, u tippermetti sforzi 
konġunti mill-protagonisti involuti.  L-istrateġija nazzjonali fuq 
frodi u korruzzjoni timmira li tħares il-fondi pubbliċi nazzjonali 
kif ukoll tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. B’dal-mod 
tiġi adottata attitudni strateġika, u jistgħu jiġu mfassla miżuri bl-
aktar mod xieraq, effettiv u effiċjenti.

L-istrateġija għandha tkun imfassla biex tippermetti li sservi 
ta’ deterrent, tikxef, tidentifika, tinvestiga u ġib ‘il quddiem il-
prosekuzzjoni kontra min ikun wettaq reati ta’ frodi u korruzzjoni, 
u tkun tikkonċentra fuq it-trasparenza, il-kontabbiltà, ir-
responsabbiltà u l-professjonaliżmu.  L-istrateġija hija maħsuba 
biex tippermetti lill-protagonisti nazzjonali biex jaħdmu bħala 
grupp u jikkordinaw l-inizjattivi tagħhom b’mod strateġiku, 
hekk li jippermetti b’mod effettiv it-tnaqqis tal-akbar riskji.   
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Tifsiriet

Irregolarità

L-Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Verifika 
(Kapitolu 174 tal-Liġijiet ta’ Malta) jiddenfinixxi l-irregolarità 
bħala ‘…att jew ommissjoni minn persuna bi ksur ta’ ftehim 
kontrattwali mal-Gvern jew bi ksur ta’ xi dispożizzjoni relevanti 
tal-liġi jew ta’ xi att li għandu l-forza vinkolanti tiegħu ġejja 
minn xi trattat jew ftehim internazzjonali li Malta tkun għamlet.’  
L-Att dwar l-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet Finanzjarji 
(Kapitolu 461 tal-Liġijiet ta’ Malta) jiddefinixxi l-irregolarità 
bħala ‘…kwalunkwe att jew ommissjoni li jnaqqas il-fondi 
pubbliċi kontra l-liġi jew kwalunkwe ħaġa li ma tikkonformax 
mal-amministrazzjoni tagħhom kif imiss”;

Mill-perspettiva tal-UE, Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru. 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar l-interessi finanzjarji 
tal-Komunitajiet Ewropej, jiddefinixxi irregolarità bħala ‘…kull 
ksur ta’ dispożizzjoni tal-liġi tal-Komunità li tirriżulta minn att 
jew ommissjoni minn operatur ekonomiku, li jkollha, jew li jista’ 
jkollha, l-effett li tippreġudika l-budget ġenerali tal-Komunitajiet 
jew budgets immaniġġjati minnhom, jew billi tnaqqas jew titlef 
dħul li jiġi minn riżorsi tagħhom miġbura direttament f’isem il-
Komunitajiet, jew minn element mhux ġustifikat ta’ spiża’.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 
2006 li jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali fuq l-ERDF, l-ESF 
u l-Fond ta’ Koeżjoni jiddefinixxi irregolarità bħala  ‘…kull ksur 
ta’ dispożizzjoni tal-liġi tal-Komunità li jirriżulta minn att jew 
ommissjoni minn operatur ekonomiku li jkollu, jew jista’ jkollu, 
effett li jippreġudika l-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea billi 
jġiegħel il-ħlas mhux ġustifikat għal oġġett mill-budget ġenerali.’

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2035/2005 tat-12 ta’ 
Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1681/94 
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rigward irregolaritajiet u rkupru rigward il-policies strutturali 
jiddefinixxi irregolaritajiet bl-istess mod bħar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 iżda jissostitwixxi ‘Unjoni 
Ewropea’ bil- ‘Komunitajiet’ u ‘ġenerali’ bil-kelma Komunità.’

Frodi

Il-Konvenzjoni mfassla a bażi tal-Artikolu K3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunitajiet Ewropej, tiddefinixxi frodi bħala dak li jikkonsisti fi:

‘(a) rigward l-ispiża, xi att intenzjonat jew ommissjoni relatata 
ma’:

- l-użu jew preżentazzjoni ta’ dikjarazzjonijiet jew dokumenti 
foloz, skorretti jew mhux kompluti, li jkollhom bħala effett 
tagħhom il-misapproprijazzjoni jew żamma inġusta ta’ fondi 
mill-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej jew budgets 
ġestiti minn, jew f’isem il-Komunitajiet Ewropej,

- li ma tintweriex informazzjoni bi ksur ta’ obbligazzjoni 
speċifika, bl-istess riżultat, 

- li jintużaw b’mod ħażin dawk il-fondi għal skopijiet differenti 
minn dawk li jkunu ġew ivvutati għalihom oriġinarjament;
(b) rigward id-dħul, xi att intenzjonat jew ommissjoni relatata ma’:

- l-użu jew preżentazzjoni ta’ dikjarazzjonijiet jew dokumenti 
foloz, mhux korretti jew mhux kompluti, li bħala riżultat 
ikun hemm tnaqqis illegali tar-riżorsi tal-budget ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropew jew budgets ġestiti minn jew f’isem il-
Komunitajiet Ewropej,

- li ma tinweriex informazzjoni bi ksur ta’ obbligazzjoni speċifika, 
bl-istess riżultat,

- li jintuża b’mod ħażin benefiċċju miksub legalment, bl-istess 
riżultat.’
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Korruzzjoni

Il-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni 
jiddefinixxi ‘korruzzjoni’ bħala ‘…l-abbuż ta’ poter għal gwadann 
personali.’ Il-Kungress tal-NU fil-Kajr iddefiniha bħala ‘…tixħim 
jew xi att ieħor relatat ma’ persuni b’responsabbiltà, bl-iskop li 
jinfluwenzaw il-qadi tad-doveri uffiċjali tagħhom u biex jiksbu xi 
vantaġġ mhux xieraq għalihom u għal ħaddieħor.’ Transparency 
International tiddefinixxi ‘korruzzjoni’ bħala ‘…l-abbuż ta’ poter 
fdat għal gwadann personali.’ Id-dokument ‘Dinamika Globali 
tal-Korruzzjoni - ir-rwol tan-Nazzjonijiet Uniti li tgħin l-istati 
membri jibnu integrità biex irażżnu l-korruzzjoni’ (Nazzjonijiet 
Uniti, Vjenna 2002) jiddefinixxi ‘korruzzjoni’ bħala ġabra ta’ 
avvenimenti, u tforni l-figura li ġejja:
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L-Isfond

Irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni jiġu kkawżati minn difetti 
fir-regoli formali li jirregolaw l-attivitajiet fis-settur pubbliku 
(prinċipalment fil-leġislazzjoni) u punti dgħajfin fir-regoli 
informali (sistemi ta’ valuri, etika u morali).  Il-kawżi prinċipali 
fundamentali huma:

• Nuqqasijiet fis-suq;
• Funzjonijiet regolatorji mhux adatti mill-

amministrazzjoni pubblika;
• Leġislazzjoni mhux adatta;
• Implimentazzjoni ineffettiva u ineffiċjenti tar-regoli 

formali;
• Nuqqas ta’ infurzar u nuqqas ta’ superviżjoni minn 

barra;
• Nuqqas ta’ kontroll u monitoraġġ, speċjalment kontroll 

intern; u 
• Livelli baxxi fis-soċjeta’ f’dawk li huma kultura, etika, 

morali u sistemi ta’ valuri

Biex wieħed jifhem il-frodi u korruzzjoni jinħtieġ li jirrikonoxxi 
l-konsegwenzi tagħhom fis-sħubija tagħhom sabiex wieħed 
japprezza l-ħtieġa li jkunu eliminati.  Biex jinbena l-appoġġ 
pubbliku meħtieġ ħalli jkunu miġġielda frodi u korruzzjoni, l-
ewwel trid tingħeleb l-idea li frodi u korruzzjoni ma jkollhomx 
vittmi. Ikun biss meta r-regoli informali (kultura, sistemi ta’ 
valuri, etika u morali) ikunu konformi mal-leġislazzjoni formali 
li l-ġerħa ta’ frodi u korruzzjoni titfejjaq b’mod effettiv.  Frodi 
u korruzzjoni ma jridux jiftehmu biss f’termini ekonomiċi, iżda 
wkoll f’termini tal-ħsara kollha li jikkawżaw.  Prinċipalment, 
frodi u korruzzjoni jieħdu post ir-regoli normali li jiddeterminaw 
ir-riżultat tar-relazzjonijiet bejn id-diversi atturi involuti b’regoli 
anqas prevedibbli. 



18

L-Indiċi għall-2006 dwar Perċezzjonijiet ta’ Korruzzjoni ta’ 
Trasparency International jqiegħed lil Malta fit-28 post, flimkien 
mas-Slovenja u l-Urugwaj, b’punteġġ ta’ 6.4.  Il-punteġġ jirreferi 
għal perċezzjonijiet tal-grad ta’ korruzzjoni kif jarawha n-nies 
fin-negozju u jvarja minn 10 (nadif ħafna) sa 0 (korrott ħafna).  
L-istħarriġ jistudja 163 pajjiż u l-punteġġi varjaw minn 9.6 għall-
Fillandja, l-Islanda u New Zealand (fl-ewwel post flimkien) sa 
1.8 għal Haiti bl-anqas punteġġ.

Hekk wieħed jista’ jikkonkludi li l-pożizzjoni ta’ Malta hija 
sodisfaċenti meta ġiet fit-28 post minn 163 pajjiż (madwar is-
17-il waħda bħala perċentwal).  Meta mqabbla mal-membri tal-
UE, Malta ġiet ’il fuq mill-istati membri ġodda barra l-Estonja, 
u anke ‘l fuq minn żewġ stati membri antiki, jiġifieri l-Italja u 
l-Greċja.  Ta’ min jikkunsidra wkoll li minn 27 pajjiż li ġabu 
punteġġ aħjar minn Malta fl-indiċi ġenerali, 14 huma membri 
tal-Unjoni Ewropea.  Hekk il-pożizzjoni ta’ Malta mqabbla mal-
istati membri tal-UE għandha tittieħed f’relazzjoni mal-livelli 
għoljin mistennijin ġewwa l-UE.

Din it-tabella li ġejja tqabbel il-punteġġ ta’ Malta ma’ dak tal-
istati membri tal-UE:

Pajjiż Post fl-Indiċi  Punteġġ
 (b’mod ġenerali)
Il-Fillandja 1  9.6
Id-Danimarka 4  9.5
L-Isvezja 6  9.2
L-Olanda 9  8.7
L-Awstrija 11  8.6
Il-Lussemburgu 11  8.6
Ir-Renju Unit 11  8.6
Il-Ġermanja 16  8.0
Franza 18  7.4
L-Irlanda 18  7.4
Il-Belġju 20  7.3
Spanja 23   6.8
L-Estonja 24  6.7
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Pajjiż Post fl-Indiċi  Punteġġ
 (b’mod ġenerali)

Il-Portugall 26  6.6
Malta 28  6.4
Is-Slovenja 28  6.4
Ċipru 37  5.6
L-Ungerija 41  5.2
L-Italja 45  4.9
Ir-Repubblika Ċeka 46  4.8
Il-Litwanja 46  4.8
Il-Latvja 49  4.7
Is-Slovakkja 49  4.7
Il-Greċja 54  4.4
Il-Bulgarija 57  4.0
Il-Polonja 61  3.7
Ir-Rumanija 84  3.1

L-Isfond Legali

Malta mhix biss soġġetta għar-regoli, liġijiet u regolamenti tagħha 
stess, iżda wkoll għandha toqgħod ma’ numru ta’ konvenzjonijiet 
internazzjonali magħmulin minn organizzazzjonijiet multilaterali 
differenti, flimkien mal-Acquis Communautaire tal-Unjoni 
Ewropea li ddaħħal fil-leġislazzjoni lokali mas-sħubija ta’ Malta 
fl-UE.

Il-Konvenzjonijiet adottati mill-organizzazzjonijiet multilaterali/
internazzjonali jinkludu: 

• Il-Konvenzjoni tan-NU Kontra l-Korruzzjoni;
• Il-Konvenzjoni tan-NU Kontra l-Kriminalità 

Internazzjonali Organizzata;
• Il-Kodiċi Internazzjonali tan-NU dwar Mġiba għall-

Uffiċjali Pubbliċi;
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• Id-Dikjarazzjoni tan-NU dwar il-Kriminalità Organizzata 
u Tixħim f’Attivitajiet Kummerċjali Internazzjonali;

• Il-programm ta’ azzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
il-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni (Kumitat tal-Ministri, 
1996);

• Il-Ftehim tal-Kunsill tal-Ewropa dwar it-twaqqif tal-
GRECO;

• Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Liġi 
Kriminali (1998);

• Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Liġi Ċivili 
(1999);

• Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar ħasil, 
tfittxija, sekwestru u konfiska tal-qligħ mill-kriminalità.

Mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea, il-leġislazzjonijiet li ġejjin 
huma ta’ importanza partikolari:

• Il-Konvenzjoni li saret a bażi tal-Artikolu K3 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (1995);

• Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru. 2988/95 
tat-18 ta’ Diċembru 1995 fuq il-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej;

• Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru. 2185/96 
tal-11 ta’ Novembru 1996 fuq iċċekkjar u spezzjonijiet 
fuq il-post li jsiru mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi 
l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra 
frodi u irregolaritajiet oħra;

• Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ April 1999 li 
tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi;

• Ir-Regolament (KE) Nru. 1073/1999 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew 
kontra l-Frodi;
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• Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru. 1074/1999 
tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija 
mill-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi;

• Ftehim bejn l-istituzzjonijiet tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn 
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 
u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar 
investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew kontra 
l-Frodi;

• L-Artikolu 280 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (2006). 

Il-leġislazzjoni tal-UE msemmija hawn fuq tenfasizza li l-istati 
membri għandhom jiġġieldu frodi u attivitajiet illegali oħra li 
jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Komunità, u dawn il-miżuri 
għandhom ikunu fl-istess livell ta’ dawk mittieħda biex jiġġieldu 
frodi li jolqtu l-interessi tal-istati membri nfushom (Artikolu 
280, Trattat tal-KE).

L-istituzzjonijiet Ewropej u l-istati membri ħatru Taqsima għall-
Kordinazzjoni kontra l-Frodi (UCLAF), li wara bdiet tissejjaħ l-
Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF).  L-OLAF għandu d-
dritt li jagħmel investigazzjonijiet indipendenti interni u esterni. 
Huwa jaħdem b’koperazzjoni mal-istituzzjonijiet rilevanti tal-
istati membri. L-Artikolu 280 tat-Trattat tal-KE jistipula li l-istati 
membri għandhom jikkordinaw ħidmiethom biex jipproteġu 
l-interessi finanzjarji tal-Komunità, u għandhom jorganizzaw, 
flimkien mal-Kummissjoni, koperazzjoni mill-qrib u regolarment 
bejn l-awtoritajiet kompetenti.  B’konformità mad-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni tat-28 ta’ April 1999 (1999/352/KE, ECSC, 
Euratom) u r-Regolament (KE) Nru. 1073/1999 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, dawn il-miżuri leġislattivi jenfasizzaw 
il-koperazzjoni mal-istati membri.
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Rigward il-liġijiet tal-lokal, il-leġislazzjoni li ġejja hija ta’ 
importanza partikolari f’dan il-qasam:

• Il-Kostituzzjoni ta’ Malta;
• L-Att dwar il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-

Ġustizzja (Kapitolu 369)
• L-Att dwar il-Kummissjoni Permanenti kontra l-

Korruzzjoni (Kapitolu 326);
• L-Att dwar l-Ombudsman (Kapitolu 385);
• L-Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Verifika 

(Kapitolu 174);
• Ir-Regolamenti dwar il-Finanzi Ġenerali (Leġislazzjoni 

Sussidjarja 174.01);
• Ir-Regolamenti dwar il-Kuntratti Pubbliċi (Leġislazzjoni 

Sussidjarja 174.04);
• L-Att dwar Awditjar Intern u Investigazzjonijiet 

Finanzjarji (Kapitolu 461);
• Ir-Regolamenti tal-2004 dwar Tipi ta’ Awditjar Intern; 

(AL 434 tal-2004);
• Ir-Regolamenti dwar Konflitti ta’ Interess (AL 433 tal-

2004);
• L-Att dwar il-Pulizija (Kapitolu 164);
• Il-Kodiċi Kriminali (Kapitolu 9);
• Ir-Regolamenti dwar il-Proċedura ta’ Dixxiplina fil-

Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (Leġislazzjoni 
Sussidjarja tal-Kostit.03);

• L-Ordinanza tad-Dwana (Kapitolu 37);
• L-Att dwar id-Dazju tas-Sisa (Kapitolu 382):
• L-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (Kapitolu 406);
• L-Att dwar is-Servizz tas-Sigurtà ta’ Malta (Kapitolu 

391);
• L-Att dwar l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali 

tal-Verifika (Kapitolu 396);
• L-Ordinanza dwar il-Kostituzzjoni tal-Kariga ta’ Avukat 

Ġenerali u dik ta’ Avukat tar-Repubblika  (Kapitolu 90);
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• L-Att dwar il-Prevenzjoni ta’ Money Laundering 
(Kapitolu 373) u

• L-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income (Kapitolu 123);
• L-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa (Kapitolu 

372); u
• L-Att dwar il-Ġarr Stradali Internazzjonali ta’ Merkanzija 

(Kapitolu 486).

L-Isfond Amministrattiv

L-AFCOS (L-Istruttura għall-Kordinazzjoni kontra l-Frodi) 
f’Malta twaqqfet matul in-negozjati għall-adeżjoni fl-UE taħt il-
kapitolu 28.  L-IAID inħatret sabiex isservi bħala Struttura għall-
Kordinazzjoni kontra l-Frodi. Strutturi għall-Kordinazzjoni 
kontra l-Frodi (AFCOS) twaqqfu fil-pajjiżi kollha li kienu se 
jidħlu l-UE.  Dawn il-punti ċentrali ta’ kuntatt għall-kordinazzjoni 
tal-aspetti leġislattivi, amministrattivi u operattivi kollha tal-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE għandhom l-appoġġ 
tal-OLAF li miegħu jikkordinaw fil-ġlieda kontra frodi ta’ fondi  
tal-UE.

Il-funzjonijiet bażiċi tal-AFCOS iduru madwar tliet temi:
1. biex jikkordinaw, f’Malta, l-obbligazzjonijiet u l-

attivitajiet leġislattivi, amministrattivi u operattivi 
kollha relatati mal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità;

2. biex jikkoperaw mal-OLAF u l-istituzzjonijiet imsieħba 
tiegħu kull meta l-OLAF ikun jinħtieġ għajnuna 
investigattiva jew, mill-banda l-oħra, kull meta l-
għajnuna tal-OLAF tkun meħtieġa; u

3. biex jikkomunika mal-OLAF u mal-istituzzjonijiet 
imsieħba miegħu dwar ir-rappurtar obbligatorju u 
skambju ta’ informazzjoni.
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Id-deskrizzjoni tal-OLAF tal-funzjonijiet prinċipali tal-AFCOS 
huma:

1. L-AFCOS jikkordina t-tixrid u l-implimentazzjoni tal-
istrateġija nazzjonali komprensiva kontra frodi;

2. L-AFCOS identifika l-punti dgħajfin fis-sistema 
nazzjonali rigward l-amministrazzjoni tal-fondi tal-
Komunità, fondi ta’ qabel l-adeżjoni, Fondi Strutturali u 
Fondi ta’ Koeżjoni;

3. Il-mandat legali tal-AFCOS huwa magħmul minn dan li 
ġej:

i. L-AFCOS għandu jikkordina l-
obbligazzjonijiet u l-attivitajiet leġislattivi, 
amministrattivi u operattivi kollha relatati 
mal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunità;

ii. L-AFCOS għandu jikkopera mal-OLAF u 
mal-Istati Membri tal-UE, kif meħtieġ bl-
artikolu 280 tat-Trattat tal-KE;

4. L-AFCOS żviluppa viżjoni u livelli biex jiffaċilita 
u jiżgura l-koperazzjoni bejn l-amministrazzjoni 
nazzjonali, l-awtoritajiet investigattivi u l-awtoritajiet tal-
prosekuzzjoni, u bejn dawn l-istituzzjonijiet u l-OLAF 
Ewropew, f’każi ta’ suspetti ta’ frodi u irregolaritajiet 
li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Komunità.  Qed 
jitħaddmu fil-prattika l-proċeduri maħsuba biex jattwaw 
din il-viżjoni u dawn l-istandards;

5. L-AFCOS ta bidu u żviluppa ftehimiet ma’ u bejn l-
amministrazzjoni nazzjonali, l-awtoritajiet investigattivi 
u l-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni, u bejn dawn l-
istituzzjonijiet u l-OLAF, rigward każi ta’ suspetti ta’ 
frodi u irregolaritajiet li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-
Komunità. Dawn il-ftehimiet qed jitħaddmu fil-prattika;

6. L-AFCOS ta bidu u żviluppa proċeduri, flimkien mal-
OLAF, għall-parteċipazzjoni f’investigazzjonijiet relatati 
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ma’ abbużi tal-budget tal-UE.  Waqt li qagħad fuq id-
dispożizzjonijiet nazzjonali, din il-parteċipazzjoni tista’ 
tkun attiva (meta esperti tal-OLAF huma investigaturi) 
jew passiva (meta esperti tal-OLAF huma osservaturi 
jew esperti tekniċi). Dawn il-proċeduri qed ikunu segwiti 
fil-prattika;

7. L-AFCOS ixerred informazzjoni lill-awtoritajiet 
responsabbli għall-amministrazzjoni ta’ fondi u dħul tal-
UE dwar l-obbligazzjonijiet u l-proċeduri li għandhom 
jimxu fuqhom biex jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-
Komunità. Dawn il-proċeduri, li jgħoddu wkoll għall-
AFCOS, qed ikunu segwiti fil-prattika;

8. L-AFCOS żviluppa proċeduri, flimkien mal-OLAF, 
għal għajnuna ġudizzjarja u teknika f’inkjesti relatati 
ma’ suspett ta’ irregolarijiet u każi ta’ frodi. Dawn il-
proċeduri qed ikunu segwiti fil-prattika;

9. L-AFCOS iddefinixxa kif għandu jkun l-iżvilupp tiegħu 
f’servizz ta’ kordinazzjoni kontra frodi li jkun jaħdem 
tajjeb;

10. L-istaff tal-AFCOS mil-lat ta’ kwantità hu biżżejjed biex 
iwettaq dmirijietu;

11. L-istaff tal-AFCOS huwa multi-dixxiplinarju;
12. Ġiet stabbilita funzjoni ta’ taħriġ tal-istaff u din qed 

tiffunzjona;
13. L-AFCOS identifika l-ħtiġiet ta’ taħriġ tal-istituzzjonijiet 

imsieħba miegħu;
14. B’koperazzjoni mal-OLAF, l-AFCOS żviluppa u 

introduċa programmi speċifiċi ta’ taħriġ u modules ta’ 
taħriġ; 

15. L-AFCOS huwa teknikament mgħammar tajjeb biex 
iwettaq ħidmietu, u

16. Teżisti wkoll li-funzjoni ta’ help desk.

Ġie ffirmat Arranġament ta’ Koperazzjoni Amministrattiva bejn 
l-OLAF u l-IAID bħala l-AFCOS Malta f’Ġunju 2003, u li beda 
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jiffunzjona mill-1 ta’ Ġunju 2003.  F’ittra lid-Direttur tal-OLAF, 
id-Direttur tal-IAID ddikjara li l-Arranġament kienu qablu fuqu 
wkoll l-awtoritajiet investigattivi u tal-prosekuzzjoni relevanti 
fl-istrutturi governattivi Maltin.

L-għanijiet prinċipali tal-arranġament huma li jkun hemm 
komunikazzjoni, kordinazzjoni u koperazzjoni bejn l-OLAF u 
l-AFCOS Malta.  L-arranġament jipprovdi speċifikament li:

• L-OLAF għandu jappoġġa l-AFCOS Malta;
• L-AFCOS Malta għandu jgħin lill-aġenti tal-OLAF waqt 

il-missjonijiet tagħhom;
• L-AFCOS Malta jistinka biex iħaffef u jiżgura 

koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll bejn 
l-awtoritajiet u l-OLAF;

• L-AFCOS Malta jaħdem indipendentement fil-ħidmiet 
tiegħu;

• L-AFCOS Malta jistinka biex jiżgura li r-relazzjonijiet 
tiegħu mal-awtoritajiet nazzjonali jkunu definiti tajjeb u 
jistabbilixxi strutturi li jiffunzjonaw sewwa;

• L-AFCOS Malta jħabrek biex jiżgura, jikkordina u 
jimmonitorja l-iskambju tal-informazzjoni relevanti 
fil-livelli kollha tal-amministrazzjoni nazzjonali u mal-
OLAF;

• L-AFCOS Malta jaġixxi ta’ Liaison Office ta’ Sistema ta’ 
Informazzjoni kontra l-Frodi;

• L-AFCOS Malta jieħu l-inizjattiva biex jifformula, 
ixerred, jikkordina u jimplimenta strateġija komprensiva 
kontra l-frodi bl-iskop li jsaħħaħ il-ħarsien tal-interessi 
finanzjarji tal-Komunità f’Malta.

• L-AFCOS Malta għandu jiżviluppa programmi ta’ taħriġ 
u modules ta’ taħriġ;

• L-AFCOS Malta għandu jxerred informazzjoni lill-
awtoritajiet responsabbli għat-tmexxija u kontroll tal-
fondi tal-UE li jirrigwardaw obbligazzjonijiet u proċeduri 
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li għandhom isegwu, u
• L-esperti mill-AFCOS Malta għandhom jieħdu sehem 

fil-Kumitati Konsultattivi eżistenti relatati mal-ħarsien 
tal-interessi finanzjarji tal-Komunità f’Malta.

F’Novembru 2006, SIGMA (Appoġġ għat-Titjib fl-Iggvernar 
u l-Amministrazzjoni) – inizjattiva konġunta tal-OECD u l-
Unjoni Ewropea – ippubblikat ir-rapport ta’ evalwazzjoni tagħha 
tas-Sistema Kontra l-Frodi f’Malta. Fis-Sommarju Eżekuttiv 
tiegħu, dan ir-rapport jikkummenta li l-funzjonijiet, il-mandat u 
l-kapaċità operattiva tal-AFCOS Malta m’humiex magħrufin u 
mifhumin biżżejjed.

Rimarka oħra tirrigwarda l-obbligi esiġenti li l-OLAF jitfa’ fuq 
l-imsieħba tiegħu, imma li imbagħad ftit ikunu mgħejjunin min-
naħa tiegħu.  Dawk li fasslu r-rapport irrimarkaw ukoll li f’Malta 
‘… l-istrutturi kollha qed ibatu minn nuqqas ta’ riżorsi.’  Mill-
banda l-oħra, huma kkummentaw li l-istrutturi organizzattivi, il-
proċeduri tal-verifika u l-kontroll intern huma f’posthom u qed 
jiffunzjonaw.

B’kuntrast ma’ dan, id-dipartimenti tal-investigazzjonijiet u 
tal-prosekuzzjoni huma awtonomi ż-żejjed biex jimplimentaw 
politika tassew effettiva kontra l-frodi.  Jonqoshom ukoll kapaċità 
speċjalizzata fl-oqsma tar-reati dwar l-ekonomiċi u finanzjarji, u 
m’għandhomx biżżejjed riżorsi umani u finanzjarji.

Dawk li għamlu r-rapport kienu tal-fehma li struttura tal-AFCOS 
kif deskritta mill-OLAF ma tgħoddx wisq għal pajjiż żgħir bħal 
Malta. Huma sostnew ukoll il-punti li ġejjin:

• Il-mandat legali tal-AFCOS għandu jkun iċċarat u 
msaħħaħ;

• L-indipendenza funzjonali tal-IAID hija garantita, imma 
trid aktar indipendenza operattiva; u
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• Għandhom jiżdiedu l-għarfien mill-pubbliku u l-
komunikazzjoni bejn l-imsieħba.

Ir-rapport jagħmel numru ta’ rakkomandazzjonijiet:
1. Malta għandha tiżviluppa strategija konkreta kontra l-frodi 

fuq livell ta’ gvern; idea ġenerali bbażata fuq proċeduri 
eżistenti u, fejn meħtieġ, imtejba u assessjar sistematiku 
tar-riskji li jinkludi d-diversi ħidmiet u responsabbiltajiet 
mill-istituzzjonijiet kollha involuti. L-implimentazzjoni 
ta’ din l-istrateġija għandha tkun segwita kontinwament 
mill-AFCOS, in-nukleu tas-sistema;

2. Il-mandat tal-AFCOS għandu jkun identifikat b’mod 
ċar u bla dubju, preferibbilment b’liġi separata jew billi 
jiġi emendat l-Att dwar l-Investigazzjonijiet u Awditjar 
Intern, u b’hekk jippermetti lill-AFCOS jikkordina l-
attivitajiet leġislattivi u operattivi relatati mal-protezzjoni 
ta’ interessi finanzjarji tal-UE;

3. Il-Gvern Malti għandu jikkonsidra li jagħti lill-AFCOS 
id-dritt ta’ inizjattiva fil-kuntest operattiv ta’ każijiet 
suspettati ta’ frodi;

4. L-AFCOS għandu jsib postu fl-istruttura organizzattiva 
tal-IAID, b’segretarjat għalih u maqtugħ mill-funzjonijiet 
investigattivi ta’ awditjar intern;

5. Il-problema ta’ nuqqas ta’ impjegati fl-IAID għandha 
tkun solvuta;

6. Il-funzjoni tal-Kumitat Kordinattiv għandha tiġi riveduta, 
imħeġġa aktar u ffukata iżjed. Huwa rrakkomandat li 
titwessa’ l-funzjoni tal-Kumitat għall-istituzzjonijiet 
imsieħba involuti fl-immaniġġar ta’ fondi tal-UE;

7. Il-funzjoni tal-AFCOS għandha tkun separata b’mod ċar 
mill-funzjoni ta’ awditjar intern;

8. Il-Gvern Malti għandu jorganizza, wara li jkun saħħaħ 
il-mandat legali tiegħu, l-għarfien mill-pubbliku tal-
AFCOS lill-ministeri, dipartimenti u istituzzjonijiet oħra 
kollha involuti fl-amministrazzjoni ta’ fondi tal-UE;
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9. Għandha tkun imsaħħa u formalizzata r-relazzjonijiet 
bejn l-amministrazzjoni nazzjonali, l-awtoritajiet 
investigattivi u l-awtoritajiet li jagħmlu prosekuzzjoni 
u l-AFCOS fil-kuntest tal-istrateġija kontra l-frodi. 
Informazzjoni dwar każijiet suspettati ta’ frodi; l-
immaniġġar u r-riżultat ta’ stħarriġ amministrattiv 
u/jew kriminali għandu jinġieb flimkien fil-livell tal-
AFCOS u jibqa’ disponibbli għall-informazzjoni tal-
istituzzjonijiet imsieħba kollha;

10. L-AFCOS għandu jiżviluppa l-funzjoni tat-taħriġ 
kif meħtieg mill-OLAF. Minħabba ħtiġijiet ta’ taħriġ 
importanti fl-istituzzjonijiet imsieħba, għandu jiġi 
stabbilit programm studjat flimkien bl-għajnuna ta’ 
ħarrieġa interni jew esterni; u

11. L-AFCOS għandu jkompli jiżviluppa l-funzjoni tar-
relazzjonijiet pubbliċi. Ix-Xibka Maltija ta’ Kuxjenza 
Kontra l-Frodi li diġà teżisti għandha rwol importanti, li 
madankollu jista’ jkun potenzjat aktar u mqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-AFCOS b’riżorsi biżżejjed.

Konsegwenzi ta’ Frodi u Korruzzjoni

Illum, il-mod kif wieħed iħares lejn frodi u korruzzjoni inbidel. 
Qed jidher biċ-ċar li l-kriminalizzazzjoni ta’ frodi u korruzzjoni 
u s-sanzjonijiet kontra min jikser il-liġi waħedhom ma jwasslu 
għal xejn sakemm ma jkunux mifhuma wkoll il-fatturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi li jwasslu għal frodi u korruzzjoni. Barra 
minn hekk, li wieħed jirrikonoxxi l-konsegwenzi kollha ta’ frodi 
u korruzzjoni huwa essenzjali biex jegħleb it-twemmin li frodi 
u korruzzjoni ma jikkawżawx vittmi. B’dan il-mod biss jista’ 
jitqanqal appoġġ pubbliku fil-ġlieda kontra frodi u korruzzjoni. 
L-argument prinċipali kontra frodi u korruzzjoni huwa illi 
dawn idgħajfu r-regoli formali tas-soċjetà u jbiddilhom b’regoli 
informali u inqas magħrufa, li jibdew jinbidlu kontinwament fuq 
bażi ta’ kull każ individwali.
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Xi forom ta’ frodi u korruzzjoni jistgħu jidhru bħala ta’ ħsara 
iżjed minn oħrajn. Madankollu, dan jiddependi miċ-ċirkostanzi 
tas-soċjetà li tkun. B’żieda ma’ dan, l-effetti ħżiena kemm 
fuq l-individwi involuti u fuq is-soċjetà kollha għandha tiġi 
kkunsidrata. Huwa wkoll importanti li ż-żewġ aspetti ta’ frodi 
u korruzzjoni jiġu indirizzati, l-iżjed min-naħa tad-domanda u 
l-provvista. (In-naħa tal-provvista tirreferi għal minn fejn ikunu 
ġejjin il-flus, waqt li n-naħa tad-domanda tirreferi għat-talba).

Huwa importanti li kemm il-konsegwenzi ekonomiċi kif ukoll 
soċjali ta’ frodi u korruzzjoni jkunu kkunsidrati, għalkemm dawn 
ikunu normalment magħġunin flimkien u għandhom impatt fuq 
u jinfluwenzaw lil xulxin.

Il-konsegwenzi ekonomiċi jinkludu:
• Riżorsi pubbliċi jkunu allokati b’mod ineffiċjenti;
• Titnaqqas il-produttività;
• Titnaqqas l-effiċjenza amministrattiva;
• Ikun imfixkel l-iżvilupp ekonomiku;
• Tiżdied  l-instabbiltà ekonomika;
• Jonqos l-investiment barrani;
• Il-kwalità ta’ u  fejn isir l-infiq pubbliku jkunu affettwati 

ħażin;
• Il-ġbir tat-taxxi ma jsirx tajjeb u jkun hemm nuqqas ta’ 

ġustizzja;
• L-ekonomija s-sewda tinfirex;
• L-ispejjeż u r-riskji tat-tranżazzjonijiet jiżdiedu;
• Il-ħidma għall-qligħ tinbidel f’ħidma għal vantaġġi 

inġusti; u
• Kemm fl-ekonomija nnifisha u ma’ ekonomiji oħrajn, 

jinħolqu tumbati fil-kompetizzjoni.

Il-konsegwenzi soċjali jinkludu:
• Ċittadini kompetenti u onesti jħossuhom frustrati;
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• Il-livell ta’ fiduċja tal-popolazzjoni jonqos;
• Il-leġittimità tal-istrutturi politiċi u soċjali jiddgħajfu;
• Infrastruttura fqira;
• Il-livell ta’ servizzi soċjali bħal edukazzjoni u saħħa 

jonqos;
• Il-livell ta’ l-għixien jonqos;
• Tiżdied il-kriminalità organizzata u din thedded is-

sigurtà;
• It-tmexxija tajba governattiva tonqos;
• Il-fqar jintlaqtu l-aktar, u jiżdied il-faqar;
• Istituzzjonijiet demokratiċi jkunu persistentement 

imminati;
• Inkwiet soċjali u politiku jista’ jkun inkoraġġit;
• Il-fibra morali tas-soċjetà titherra;
• Jinħolqu strutturi ta’ poter mhux demokratiċi.

Wieħed irid jifhem ukoll li frodi u korruzzjoni għandhom it-
tendenza li jkomplu jikbru waħedhom meta ma jsir l-ebda sforz 
biex jitrażżnu. Frodi u korruzzjoni jeskalaw fuq xulxin, u jekk 
ma jsir xejn jistgħu jsiru sistematiċi, fejn tkun affettwata l-fibra 
kollha u s-sistemi tas-soċjetà. Frodi u korruzzjoni jqanqlu r-
regħba, u jekk ma jsir xejn, jistgħu jwasslu għal żieda fl-għadab 
tal-pubbliku u inkwiet politiku.
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L-Għanijiet

L-iskop prinċipali tal-istrateġija kontra frodi u korruzzjoni 
hu li jitwaqqaf f’Malta qafas ta’ regolamenti, istituzzjonijiet 
u taqsimiet ta’ ħidma għal ġlieda effettiva u effiċjenti kontra 
irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni, u dan ikun jirrifletti kemm 
il-ħtiġiet lokali kif ukoll l-obbligi internazzjonali.

B’mod aktar speċifiku, l-iskop tal-istrateġija huwa li jitnaqqsu sa 
l-anqas possibbli irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni, u li jitwaqqaf 
qafas li jiffaċilita d-deterrent, l-għarfien, l-identifikazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ każijiet ta’ frodi u korruzzjoni, b’attenzjoni 
speċjali fuq l-użu ta’ fondi u riżorsi nazzjonali pubbliċi, kif ukoll 
li jiggarantixxu l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE.

L-elementi ewlenin tal-istrateġija biex tiġġieled irregolaritajiet, 
frodi u korruzzjoni huma:

1. Prevenzjoni u deterrent ta’ irregolaritajiet, frodi u 
korruzzjoni;

2. Għarfien minn kmieni ta’ każijiet ta’ irregolaritajiet, frodi 
u korruzzjoni;

3. Identifikazzjoni u investigazzjoni ta’ każijiet ta’ 
irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni bl-aktar mod effettiv;

4. Il-prosekuzzjoni u l-ikkastigar ta’ każijiet ta’ 
irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni; u

5. Inkoraġgiment u faċilitazzjoni ta’ trasparenza, rapurtaġġ 
u whistle blowing.

L-għan huwa li jkun aċċertat il-valur tad-deterrent għal min ikun 
bi ħsiebu jikser il-liġi u li dan jiżgura li l-kastig ikun ferm akbar 
mill-gwadann li jista jinkiseb meta tinkiser il-liġi.

Il-prinċipji tal-istrateġija huma tnejn: prinċipalment biex jiżdiedu 
l-effettivita’ u l-effiċjenza tal-ġlieda kontra frodi u korruzzjoni. 
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Dawn iż-żewġ prinċipji jeħtieġu numru ta’ miżuri li għandhom 
bżonn ikunu kkunsidrati u jiffukaw l-iżjed fuq trasparenza, 
kontabbiltà, responsabbiltà, professjonalità, kompetenza, 
kordinament u komunikazzjoni.

L-istrateġija għandha erba’ għanijiet prinċipali, li huma li:

1. Tiżdied il-Kapaċità

Il-ġlieda kontra irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni tista’ tkun 
effettiva u effiċjenti biss jekk il-ħiliet u l-għodod neċessarji jkunu 
disponibbli. Għalhekk kien maħsub li wieħed mill-għanijiet 
prinċipali jkun li l-ħiliet u l-għodod meħtieġa mill-imsieħba 
nazzjonali kollha jinkisbu u jitkattru fuq perjodu ta’ żmien biex 
wieħed ikun jista’ jaħdem b’mod professjonali u kompetenti.

2. Titwettaq Strateġija ta’ Komunikazzjoni

Waħda mill-għodod ewlenin fil-ġlieda kontra irregolaritajiet, 
frodi u korruzzjoni hija strateġija ta’ relazzjonijiet pubbliċi. Din 
għandha tieħu x-xejra li tinforma lill-pubbliku fuq l-għanijiet 
tal-istrateġija, tinforma lis-settur pubbliku aktar wiesgħa dwar 
l-obbligi tiegħu u dwar mezzi żviluppati ta’ komunikazzjoni, 
u għandha timmira wkoll għal dawk in-nies li huma l-aktar 
involuti fil-proċessi li huma l-aktar relevanti għall-inizjattiva, 
prinċipalment managers u uffiċjali ta’ l-accounting. Din l-
istrateġija trid tipprovdi wkoll mezzi kunfidenzjali u fiż-żgur 
biex ikunu jistgħu jinkoraġġixxu li tingħata aktar informazzjoni 
lill-imsieħba nazzjonali.

3. Jiżdied kemm jista’ l-Kordinament Nazzjonali

Il-kordinament u l-koperazzjoni bejn l-imsieħba nazzjonali 
huwa importanti għas-suċess tal-istrateġija. Dan il-għan għandu 
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jinkludi strateġiji li jagħtu lok għat-tkattir ta’ strutturi u sistemi li 
jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw kollaborazzjoni fi stadju bikri ta’ kull 
investigazzjoni. B’dan il-mod, jinkiseb il-vantaġġ tal-effiċjenza, 
l-effettività u s-sinerġiji li jinħolqu għall-ġid ta’ kulħadd.

4. Tiżdied kemm tista’ l-Koperazzjoni Internazzjonali

Il-klima ekonomika u kummerċjali ta’ llum hija sistema miftuħa, 
b’moviment liberu ta’ persuni, kapital, merkanzija kif ukoll 
kriminalità. Irregolaritajiet frodi u korruzzjoni li jmorru ‘l hinn 
mill-fruntieri ta’ pajjiż wieħed huma realtà li tista’ tiġi indirizzata 
biss permezz ta’ kollaborazzjoni ma’ l-imseħbin internazzjonali 
tagħna. L-istrateġija tindirizza dan il-qasam billi tfassal 
programm għal iżjed kollaborazzjoni ma’ msieħba internazzjonali 
mhux biss biex jissodisfaw l-obbligi internazzjonali tal-pajjiż, 
iżda wkoll biex jittejbu u jkunu sfruttati l-oqsma kollha ta’ 
kollaborazzjoni.
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L-Istrateġija

1. Il-Binja ta’ Kapaċità Akbar

L-importanza li jkun hawn il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa u 
l-livelli kwantitattivi ta’ riżorsi umani għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet nazzjonali hu wieħed mill-iżjed elementi importanti 
tal-ġlieda kontra irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni. Wieħed 
mill-oqsma li jrid ikun indirizzat huwa kif inhu magħmul il-
grupp l-aktar ġewwieni ta’ nies li jindirizzaw frodi u korruzzjoni 
fid-Direttorat tal-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet 
b’konformità mar-rakkomandazzjoni tas-SIGMA. Jista’ 
jintuża t-terminu Anti Fraud and Corruption Unit (AFCU) 
għall-finijiet ta’ dan ir-rapport. Dan il-grupp ġewwieni jeħtieġ 
jiffoka fuq il-kordinament, il-koperazzjoni, il-komunikazzjoni 
u t-tmexxija ċentrali tal-istrateġija sħiħa, waqt li jagħmel 
ukoll investigazzjonijiet kif u meta jkun meħtieġ. Għalhekk 
huwa maħsub li dan il-grupp jitwaqqaf bħala taqsima fi ħdan 
id-Direttorat tal-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet, u jkun 
magħmula minn project leader u erba’ uffiċjali b’kapaċità multi 
dixxiplinarja. Dan il-grupp se jagħmilha wkoll tal-AFCOS 
għall-OLAF tal-UE u jikkollabora mal-imsieħba nazzjonali u 
internazzjonali kollha kif ikun meħtieġ.

Persuni professjonali jkollhom jagħmlu taħriġ professjonali 
kontinwu biex jibqgħu aġġornati mal-iżviluppi kollha f’dan il-
qasam wiesgħa ta’ kompetenza. Għalhekk huwa maħsub li jkun 
żviluppat pjan ta’ taħriġ biex jindirizza dawn l-oqsma. Fil-bidu, 
ikun organizzat programm ta’ taħriġ għall-impjegati kollha fi ħdan 
l-awtoritajiet nazzjonali involuti fil-ġlieda kontra irregolaritajiet, 
frodi u korruzzjoni. Dan il-programm bażiku għandu jiffoka 
fuq l-oqsma li ġejjin: dawk legali, l-investigazzjonijiet, l-
informazzjoni, l-analiżi, l-accounting  forensiku u l-għodod 
għal sistemi tal-informazzjoni. Barra minn hekk, tkun trid issir 
analiżi tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ f’kull awtorità nazzjonali, sabiex 
jitfassal programm ieħor ta’ taħriġ – it-tieni wieħed – organizzat 
u attwat ħalli jindirizza l-oqsma speċifiċi kollha meħtieġa. B’dan 



36

il-mod, il-ħiliet kollha meħtieġa jiġu indirizzati. Barra minn 
hekk, attitudni bħal din tnissel kultura ta’ kollaborazzjoni bejn 
u fi ħdan l-aġenziji nazzjonali kollha li jservu bħala bażi għall-
koperazzjoni fil-futur. Tnissel ukoll il-ħtieġa għall-kordinament 
u tenfasizza l-benefiċċji li jinkisbu meta wieħed jaħdem flimkien 
u jisfrutta s-sinerġiji li jistgħu jinkisbu minn attitudnijiet simili.

Sistema ċentrali tal-informazzjoni hija wkoll meħtieġa għal din 
l-inizjattiva. Din is-sistema ċentrali tal-informazzjoni jkollha 
bżonn tindirizza l-oqsma li ġejjin: 

• Toħloq xibka ta’ kollaborazzjoni bejn l-aġenziji 
nazzjonali;

• Toħloq xibka ta’ kollaborazzjoni ma’ l-imsieħba 
internazzjonali;

• Toħloq sistema ta’ informazzjoni ċentrali fuq 
irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni;

• Toħloq  arkivju ċentrali ta’ dokumenti li jinkludi 
libreriji virtwali fuq testi legali, manwali ta’ proċessi, 
dokumentazzjoni dwar taħriġ, u strumenti oħra; kif ukoll 
isservi ta’ arkivju ta’ informazzjoni għal rapporti u każijiet.

Barra minn hekk, għandha tinkiseb għodda ta’ software għall-
analiżi u l-investigazzjonijiet biex dawn isiru b’mod aktar 
professjonali. L-AFCU jkollha bżonn din l-għodda ta’ software 
fl-uffiċċji tagħha, filwaqt li l-awtoritajiet nazzjonali l-oħra kollha 
jaraw xi bżonnijiet għandhom u jakkwistaw din l-għodda. Huwa 
wkoll maħsub illi l-akkwist ta’ din l-għodda ta’ software ikun 
kordinat bejn l-aġenziji nazzjonali biex jilħqu l-miri massimi ta’ 
kollaborazzjoni u jinkisbu s-sinerġiji mistennijin.
Il-mod kif se tinbena s-sistema tal-informazzjoni se jkun wieħed 
mid-dmirijiet tal-AFCU fi ħdan l-IAID. Din is-sistema se tkun 
tista’ tiġbor, tqabbel, iżżomm, tanalizza u xxerred informazzjoni 
bl-iżjed mod xieraq, sabiex kull informazzjoni li tasal tintuża bl-
aħjar mod possibbli.

Huwa ppjanat ukoll illi numru ta’ esperti minn kull aġenzija 
nazzjonali jiġu identifikati biex jgħinu msieħba nazzjonali oħra 
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fl-oqsma ta’ profiċjenza rispettivi tagħhom. Huma wkoll se 
jaġixxu bħala liasion officers għall-ħidma u punti ta’ kuntatt biex 
jinbdew u jitwettqu l-isforzi ta’ kollaborazzjoni.

2. L-Istrateġija ta’ Komunikazzjoni

Wieħed mill-elementi bażiċi tal-ġlieda kontra irregolaritajiet, 
frodi u korruzzjoni hija l-komunikazzjoni. Din ma tinkludix 
biss relazzjonijiet pubbliċi mal-pubbliku, għalkemm dan hu 
wieħed mill-iżjed aspetti importanti, imma hija xi ħaġa aktar 
fundamentali li hija t-trasparenza u li teħtieġ li l-pubbliku 
jkun konxju b’mod sħiħ minn u jista’ jikkummenta fuq diversi 
aspetti ta’ kwistjonijiet finanzjarji inkluż li jkun jista’ jirrapporta 
irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni li jista’ jsir jaf bihom.

Għalhekk, l-ewwelnett, il-Kumitat Kordinattiv� għandu joħloq 
inizjattiva li biha jkun analizzat il-kontroll finanzjarju pubbliku u 
jiġi żgurat li dan ikun indirizzat kif xieraq�. Il-Kumitat Kordinattiv  
imbagħad ikun f’pożizzjoni li jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet 
lill-awtoritajiet kompetenti għat-titjib fil-kontroll tal-finanzi 
pubbliċi. Huwa wkoll importanti li fir-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu l-Kumitat Kordinattiv jindirizza l-kwistjoni tat-trasparenza, 
madankollu jikkonsidra wkoll aspetti ta’ kwistjonijiet li jistgħu 
jaffettwaw l-ekonomija u s-sigurtà nazzjonali.

Strateġija oħra hija li titnieda kampanja nazzjonali biex tinforma 
lill-pubbliku fuq il-kwistjonijiet kollha ta’ irregolaritajiet u frodi 
u jagħmel kampanja biex jinforma lill-pubbliku in ġenerali u l-
media bl-inizjattivi li jkunu qed jittieħdu biex jiġġildulhom.

� Il-Kumitat Kordinattiv hu mtwaqqaf skond l-Artikolu 23 tal-Att dwar 
Awditjar Intern u Investigazzjonijiet Finanzjarji. Huwa presedut mid-direttur 
tal-IAID b’mandat li jikkordina l-attivitajiet ta’, u biex jiffaċilita l-iskambju 
ta’ informazzjoni bejn, entitajiet differenti fid-dmir li jipproteġu u jħarsu l-
fondi pubbliċi.
� Dan huwa wieħed mill-oqsma f’idejn l-IAID, madankollu b’dan il-mod l-
entitajiet relevanti jieħdu l-inizjattiva u din l-istess inizjattiva tkun mgħejjuna 
mill-Kumitat Kordinattiv u mid-Dipartimenti individwali.
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Huwa wkoll importanti li titfassal kampanja oħra għall-impjegati 
tas-settur pubbliku u li għandha tiffoka fuq kwistjonijiet legali, 
ekonomiċi u etiċi ta’ irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni. Bħala 
parti minn din il-kampanja, huwa wkoll importanti li din 
tikkonċentra fuq il-protagonsiti prinċipali fil-kontroll ta’ finanzi 
pubbliċi, prinċipalment senior management, middle management 
u accounting officials. Huma importanti kemm bħala protagonisti 
diretti f’materji bħal dawn, u wkoll minħabba li huma parti 
integrali fl-immaniġġar ta’ fondi pubbliċi. Huma wkoll il-
protagonisti prinċipali li huma kruċjali għall-informazzjoni li 
tista’ tingħadda mill-mezzi xierqa lill-awtoritajiet nazzjonali li 
huma responsabbli mill-investigazzjonijiet.

Parti oħra importanti tal-istrateġija ta’ komunikazzjoni hija 
l-ġbir ta’ informazzjoni fuq każijiet ta’ irregolaritajiet, frodi 
u korruzzjoni suspettati. Għalhekk huwa indispensabbli illi 
mezzi xierqa  ta’ informazzjoni jiġu żviluppati biex membri tal-
pubbliku, nies li jkunu batew (bħal kuntratturi, fornituri, eċċ), 
uffiċjali pubbliċi, managers, accounting officials u persuni oħra 
jgħaddu informazzjoni b’mod kompletament kunfidenzjali. Din 
l-istrateġija għandha tinkludi opportunitajiet għal free phones 
(servizz ta’ 24 siegħa permezz ta’ answering machines) u sistemi 
li jużaw teknoloġija tal-informatika (emails, internet portal 
– kollha jridu jkunu kompletament anonimi, iżda jkunu jistgħu 
joħolqu komunikazzjoni bilaterali b’mod kunfidenzjali u fiż-
żgur li llum hija s-sistema ta’ komunikazzjoni miftuħa adottata 
minn korpi internazzjonali bħal OLAF).

Huwa wkoll importanti li jkunu stabbiliti mezzi ta’ informazzjoni 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali, u bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
u dawk internazzjonali, biex jiżguraw komunikazzjoni, 
kordinament u koperazzjoni xierqa. Is-sistemi diġa’ eżistenti 
(p.e. OLAF – AFIS/CIS u Malta Anti-Fraud Awareness Network) 
iridu jiġu eżaminati sabiex ikunu sfruttati bl-aqwa mod u msaħħin 
fejn meħtieġ.
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3. Il-Kordinament u l-Koperazzjoni Nazzjonali

Għal kordinament u koperazzjoni nazzjonali effettiva huwa 
importanti li jkun hemm lesti l-mekkaniżmi neċessarji li 
jinkoraġġixxu, jimmotivaw u jiffaċilitaw kollaborazzjoni bħal 
din. Mekkaniżmi bħal dawn għandhom jinkludu entità li tfassal 
il-politika u entità eżekuttiva. Din tal-aħħar se titwettaq mill-
AFCU li se titwaqqaf fi ħdan l-IAID. Din it-taqsima b’mod 
essenzjali tkun qiegħda twettaq ir-rwol investigattiv tal-IAID, 
tkun imsemmija AFCOS Malta, u taqdi wkoll rwol importanti 
ta’ kollaborazzjoni kemm ma’ awtoritajiet nazzjonali, u bejn 
awtoritajiet nazzjonali u msieħba internazzjonali. Madankollu, 
SIGMA tirrakkomanda li l-pożizzjoni tal-AFCOS teħtieġ tibdil 
fil-leġislazzjoni dwar il-mandat tagħha u d-dritt ta’ inizjattiva li 
s’issa jiddependi kompletament fuq l-IAID. Fil-preżent il-liġi ma 
tħallix lill-AFCOS jikkordina attivitajiet leġislattivi u operattivi 
relatati mal-protezzjoni ta’ interessi finazjarji tal-UE, kif ukoll 
għal dawk relatati ma’ fondi pubbliċi lokali.

L-aspett tat-tfassil tal-politika jista’ jitwettaq mill-Kumitat 
Kordinattiv preżenti mwaqqaf skond l-Artikolu 23 tal-Att dwar 
Awditjar Intern u Investigazzjonijiet Finanzjarji. L-istruttura 
preżenti teħtieġ tkun riveduta biex jiġi definit is-sehem tal-
awtoritajiet neċessarji, u t-termini ta’ riferenza tagħha għandhom 
jiġu riveduti biex jippermettu t-twettiq tar-rwol tagħha kif deskritt 
f’dan ir-rapport. Huwa wkoll importanti li r-rappreżentanti tad-
diversi awtoritajiet nazzjonali ikunu fi gradi għoljin ta’ tmexxija, 
biex jippermettu teħid tajjeb ta’ deċiżjonijiet u li dawn id-
deċiżjonijiet jitwettqu u jkunu segwiti. Ikun ta’ benefiċċju li l-
Kumitat Kordinattiv ikun awtorizzat li jaħtar sotto kumitati biex 
jindirizzaw ċerti oqsma ta’ relevanza, jew biex sotto kumitati 
bħal dawn jinkludu rappreżentanti minn entitajiet li mhumiex 
rappreżentati fil-Kumitat Kordinattiv. Tibdil bħal dan jista’ wkoll 
jeħtieġ tibdil fil-leġislazzjoni li għandu jkun indirizzat mill-bidu 
tal-inizjattiva.
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Is-sħubija tal-Kumitat Kordinattiv għandha tinkludi:
• Id-Direttur tal-IAID bħala Chairman;
• Il-Kap tal-AFCU;
• Rappreżentant mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali;
• Rappreżentant tal-Pulizija;
• Rappreżentant tad-Dipartiment tad-Dwana;
• Rappreżentant tal-Awtorità dwar l-Amministrazzjoni tal-

UE (PPCD);
• Rappreżentant tal-FIAU;
• Rappreżentant tas-Servizz tas-Sigurtà ta’ Malta;
• Rappreżentant mid-Dipartiment tal-VAT u mit-Tax 

Compliance Unit;
• Rappreżentant mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni; u
• Rappreżentant tal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà 

Soċjali (Ministeru għall-Politika Soċjali)

Il-Kumitat Kordinattiv jista’ wkoll jaħtar grupp ġewwieni ta’ 
persuni minn fost il-membri tiegħu biex tittieħed xejra effettiva u 
effiċjenti, iżda dan il-grupp jrid jirraporta lill-Kumitat Kordinattiv. 
Dan il-grupp ġewwieni għandu jinħatar mir-rappreżentanti ta’ 
dawn il-membri:

• AFCU;
• Pulizija
• Dwana
• Ministeru tal-Finanzi (jirrapreżenta lil VAT, TCU, IRD, 

eċċ)
• Awtorità dwar l-Amministrazzjoni – PPCD
• Avukat Ġenerali

Wieħed mill-oqsma li l-Kumitat Kordinattiv għandu jindirizza 
mill-bidunett huwa d-definizzjoni ta’ sistemi u strutturi li 
jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali. Dan huwa indispensabbli biex jinkoraġġixxi 
kollaborazzjoni li tgawdi mis-sinerġiji għall-benefiċċju 
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ta’ kulħadd, u jippermetti l-utilizzazzjoni ta’ riżorsi bejn 
awtoritajiet differenti b’mod effettiv. Dawn għandhom ukoll 
jinkludu proċeduri definiti għall-kollaborazzjoni, li madankollu 
għandhom ikunu prattiċi u mhux mgħobbija bil-burokrazija. Il-
Kumitat Kordinattiv għandu wkoll jiddefinixxi u jistabbilixxi 
Memoranda ta’ Ftehim bejnu u bejn l-awtoritajiet nazzjonali li 
jiddefinixxu l-obbligi u d-drittijiet ta’ kull parti, u jippermetti 
kollaborazzjoni fil-livell adatt.

Biex wieħed ikollu sistema mifruxa iżda effettiva u effiċjenti, 
huwa importanti li kull aġenzija fil-Kumitat Kordinattiv tagħmel 
analiżi tal-leġislazzjoni tagħha u tidentifika fejn hemm nuqqas 
jew fejn il-liġijijet jidħlu fuq xulxin. Ir-rapport ta’ kull aġenzija 
imbagħad ikun diskuss fil-Kumitat Kordinattiv, u fuq il-parir tal-
Avukat Ġenerali, jiġu indirizzati n-nuqqas ta’ liġijijet jew fejn il-
liġijiet ikunu qed jidħlu fuq xulxin. B’dan il-mod, il-leġislazzjoni 
ssir aktar ċara u f’linja waħda. Barra minn hekk, oqsma li 
jiffaċilitaw kollaborazzjoni bikrija jistgħu jiġu identifikati 
f’dan l-istadju, u l-leġislazzjoni neċessarja tkun identifikata u 
indirizzata.

Il-Kumitat Kordinattiv għandu wkoll jagħmel evalwazzjoni tar-
riskju konġunt fost u bejn l-awtoritajiet membri tiegħu sabiex l-
oqsma kollha f’riskju ikunu indirizzati u jiġu żviluppati strateġiji 
għat-tnaqqis tagħhom b’mod effettiv u effiċjenti. B’hekk, l-
oqsma prinċipali ta’ riskju jistgħu jiġu identifikati u jistgħu jiġu 
żviluppati strateġiji biex jindirizzawhom fost l-imsieħba u dan 
iwassal biex ikunu indirizzati n-nuqqasijiet li jinstabu, ir-riżorsi 
jkunu jistgħu jiġu utilizzati kemm jista’, u jkunu jistgħu jinstabu 
oqsma ta’ kollaborazzjoni u inizjattivi investigattivi konġunti.

Huwa wkoll importanti li l-Kumitat Kordinattiv jiddefinixxi 
sistemi ta’ rappurtaġġ, kemm fuq l-istrategija relatata mal-
ġlieda kontra irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni, kif ukoll fuq 
il-progress tal-inizjattiva u investigazzjoni ta’ każijiet (wara li 
tkun saret l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni).
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4. Il-Koperazzjoni Internazzjonali

Il-Kumitat Kordinattiv għandu jagħmel, permezz tal-membri 
tiegħu, evalwazzjoni fil-fond tal-obbligi internazzjonali ta’ 
Malta fil-qasam ta’ irregolaritajiet, frodi u korruzzjoni. Ladarba 
dawn l-obbligi, sħubijiet u inizjattivi internazzjonali oħra jiġu 
kompletament identifikati, ikun xieraq li l-Kumitat ifassal u 
jippjana proċeduri li jgħinu lill-membri kollha biex jindirizzaw 
dawk l-obbligi bil-mod l-aktar xieraq u effettiv. Dan jippermetti 
wkoll sinerġiji biex jiġu identifikati oqsma differenti f’laqgħat 
internazzjonali differenti, u jipprovdu lill-awtoritajiet nazzjonali 
bis-sostenn meħtieġ f’termini ta’ tagħrif u f’termini oħrajn biex 
jindirizzaw kwestjonijiet partikulari. Li awtorita’ nazzjonali tkun 
parti mill-Kumitat Kordinattiv ikun jista’ jiżgura li kwistjonijiet 
li kieku kienu jitressqu minn awtorità nazzjonali waħda jkunu 
jistgħu jitressqu fuq l-aġenda nazzjonali mill-Kumitat Kordinattiv 
u l-membri tiegħu u b’hekk igawdu aktar appoġġ.

Huwa importanti wkoll li l-Kumitat Kordinattiv jistabbilixxi 
direttorju ta’ punti ta’ kuntatt għall-imsieħba internazzjonali 
prinċipali, li jkun jista’ jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet nazzjonali biex jiffaċilita skambju ta’ informazzjoni 
u jkunu ssodisfati l-ħtiġijiet tagħhom.

L-istrateġiji ta’ hawn fuq għandhom isiru mingħajr preġudizzju 
għall-obbligi u d-drittijiet tal-awtoritajiet nazzjonali, u huma 
maħsuba biss biex jiffaċilitaw u jgħinu l-aġenziji differenti 
biex jindirizzaw l-obbligi tagħhom b’mod professjonali. Huwa 
wkoll mingħajr preġudizzju lejn l-AFCOS Malta li huwa l-
punt ta’ kuntatt nazzjonali għall-OLAF f’Malta, spjegat mill- 
Arranġament ta’ Koperazzjoni Amministrattiva bejn l-OLAF u 
l-AFCOS tal-2003.
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Il-Pjan ta’ Azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni hu maħsub biex jindika l-biċċiet speċifiċi ta’ 
xogħol, liema hu l-korp assenjat biex ikun responsabbli għalihom 
u l-perijodi ta’ żmien sa meta dawn il-biċċiet ta’ xogħol għandhom 
jitwettqu. Iż-żmien għat-twettiq tal-pjan se jibda immedjatament 
wara d-data tal-adozzjoni tal-istrateġija. Il-perjodu ta’ żmien juri 
n-numru ta’ xhur wara d-data tal-adozzjoni (M jindika xahar, 
imbagħad l-ammont ta’ xhur wara l-adozzjoni tal-istrateġija).

Il-Pjan ta’ Azzjoni u l-punti ta’ azzjoni huma maħsubin biex 
ikunu l-biċċiet ta’ xogħol li permezz tagħhom tkun implimentata 
l-istrateġija ħalli jintlaħqu l-għanijiet imsemmija.
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Iż-żmien għat-Twettiq tal-Pjan

Sa Meta 
Għandha 
Ssir

Ref.
Nru.

ħidma

M� 1.1 Twaqqif tal-AFCU fl-IAID
M� 3.1 Reviżjoni tal-kompożizzjoni tal-Kumitat Kordinattiv

M� 3.2 Reviżjoni tat-Termini ta’ Riferenza tal-Kumitat Kordinattiv
M� 3.3 Ħatra tal-Kumitat Kordinattiv

M3 3.6 Twaqqif ta’ sotto kumitati għall-Kumitat Kordinattiv

M3-12 3.10 Assessjar ta’ Riskju Nazzjonali u strateġija ta’ tkomplija fuq 
frodi u korruzzjoni, li tkun ibbażata fuq assessjar ta’ riskji li 
jsiru fl-awtoritajiet nazzjonali relevanti

M3 4.1 Analiżi fil-fond tal-obbligi internazzjonali ta’ Malta
u l-ħolqien ta’ strateġija biex jiġu indirizzati dawn l-obbligi

M4 4.2 Twaqqif ta’ Direttorji ta’ Punti ta’ Kuntatt fl-imsieħba
internazzjonali

M6 3.5 Identifikazzjoni u rakkomandazzjonijiet ta’ tibdil
fil-leġislazzjoni dwar AFCOS Malta/AFCU
biex jingħata d-dritt ta’ inizjattiva

M6 3.7 Ħolqien u definizzjoni ta’ sistemi u strutturi biex jiffaċilitaw u 
jinkoraġġixxu kollaborazzjoni nazzjonali

M6 1.2 Tifsil ta’ Programm ta’ Taħriġ Introduttiv – korsijiet bażiċi 
għal uffiċjali maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali fuq l-isfond 
legali, il-metodi tal-investigazzjonijiet, l-informazzjoni,
il-metodi analitiċi, il-forensic accounting u l-għodod
tas-sistemi tal-informazzjoni.

M6 2.4 Tifsil ta’ Kampanja ta’ Komunikazzjoni għall-pubbliku 
ġenerali

M6 4.3 Ħolqien u titjib ta’ strutturi u proċeduri biex tiġi kuntattjata 
l-AFCOS Malta dwar obbligi lejn il-Kummissjoni tal-UE

M7-24 2.7 Implimentazzjoni tal-Istrateġiji ta’ Komunikazzjoni

M8 2.1 Analiżi ta’ mekkaniżmi ta’ Kontroll Finanzjarju Pubbliku
fit-termini ta’ kontabblità, trasparenza u rapurtaġġ

M8 2.5 Ħolqien ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni għal impjegati 
fis-Settur Pubbliku
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M8 2.6 Ħolqien ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni għal Managers
u Accounting Officers fis-Settur Pubbliku

M8 1.3 Analiżi tal-bżonnijiet ta’ taħriġ għal ħtiġiet speċifiċi/ad hoc 
f’kull Awtorità Nazzjonali

M8 1.5 Tifsil ta’ Strateġija ta’ Sistema Ċentrali ta’ Informazzjoni

M8 1.10 Identifikazzjoni ta’ ħtiġiet u xiri ta’ Software Tools

M9 2.8 Ħolqien ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni biex tinġabar 
l-informazzjoni – free phones, ICT channels, 
secure emails, oħrajn

M9 3.4 Identifikazzjoni u rakkomandazzjoni ta’ tibdil  fil-leġislazzjoni 
għal Kumitat Kordinattiv

M�� 1.4 Tifsil tat-Tieni Programm ta’ Taħriġ ibbażat fuq l-Analiżi tal-
Ħtiġiet ta’ Taħriġ

M�� 1.6 Ħolqien ta’ Network ta’ Kollaborazzjoni bejn l-Awtoritajiet 
Nazzjonali

M13-24 2.3 Implimentazzjoni ta’ tibdil fil-mekkaniżmi ta’ Kontroll
Finanzjarju Pubbliku Intern

M�� 3.8 Negozjar, għeluq u implimentazzjoni ta’ Memoranda
ta’ Ftehim bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kumitat 
Kordinattiv

M�� 3.12 Definizzjoni ta’ sistema ta’ rapurtaġġ fuq l-analiżi
tal-istrateġija u tal-ġlieda kontra frodi u korruzzjoni

M�� 2.2 Rakkomandazzjonijiet għal żieda fit-trasparenza
tal-mekkaniżmi ta’ Kontroll Finanzjarju Pubbliku

M16 1.8 Ħolqien ta’ Sistema Ċentrali tal-Informazzjoni

M16 1.9 Ħolqien ta’ Arkivju Ċentrali ta’ Dokumentazzjoni

M18 1.7 Ħolqien ta’ Network ta’ Kollaborazzjoni mal-Imsieħba
Internazzjonali

M18 3.9 Analiżi tal-leġislazzjoni nazzjonali fil-qasam ta’ frodi u 
korruzzjoni u rakkomandazzjonijiet għal emendi fil-liġijiet

M18 3.11 Ħolqien ta’ sistemi biex jinkoraġġixxu u jiddefinixxu 
inizjattivi investigattivi konġunti
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1.0 Għan: Il-Binja ta’ Kapaċità Akbar

Ref
Nru.

ħidma Min Hu 
Responsabbli  
għaliha

Sa 
Meta 
Għandha 
Ssir

1.1 Twaqqif tal-AFCU fl-IAID IAIB M�

1.2 Tifsil ta’ Programm ta’ Taħriġ 
Introduttiv – korsijiet bażiċi għal 
uffiċjali maħtura mill-awtoritajiet 
nazzjonali fuq l-isfond legali, il-
metodi tal-investigazzjonijiet, l-
informazzjoni, il-metodi analitiċi, 
il-forensic accounting u l-għodod 
tas-sistemi tal-informazzjoni.

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M6

1.3 Analiżi tal-bżonnijiet ta’ taħriġ għal 
ħtiġiet speċifiċi/ad hoc f’kull
Awtorità Nazzjonali

L-Awtoritajiet 
Nazzjonali

M8

1.4 Tifsil tat-Tieni Programm ta’ 
Taħriġ ibbażat fuq l-Analiżi tal-
Ħtiġiet ta’ Taħriġ

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M��

1.5 Tifsil ta’ Strateġija ta’ Sistema 
Ċentrali ta’ Informazzjoni

Il-Kumitat Kordinattiv M8

1.6 Ħolqien ta’ Network ta’ 
Kollaborazzjoni bejn 
l-Awtoritajiet Nazzjonali

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M��

1.7 Ħolqien ta’ Network ta’ 
Kollaborazzjoni mal-Imsieħba 
Internazzjonali

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M18

1.8 Ħolqien ta’ Sistema Ċentrali tal-
Informazzjoni

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M16

1.9 Ħolqien ta’ Arkivju Ċentrali ta’ 
Dokumentazzjoni

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M16

1.10 Identifikazzjoni ta’ ħtiġiet u xiri 
ta’ Software Tools

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M8
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2.0 Għan: L-Istrateġija ta’ Komunikazzjoni

Ref
Nru.

ħidma Min Hu Responsabbli  
għaliha

Sa Meta 
Għandha 
Ssir

2.1 Analiżi ta’ mekkaniżmi ta’ 
Kontroll Finanzjarju Pubbliku 
fit-termini ta’ kontabblità, tra-
sparenza u rapurtaġġ

L-Awtoritajiet Nazzjonali
Il-Kumitat Kordinattiv
Il-Ministeru tal-Finanzi
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M8

2.2 Rakkomandazzjonijiet 
għal żieda fit-trasparenza 
tal-mekkaniżmi ta’ Kontroll 
Finanzjarju Pubbliku

Il-Kumitat Kordinattiv M��

2.3 Implimentazzjoni ta’ tibdil 
fil-mekkaniżmi ta’ Kontroll 
Finanzjarju Pubbliku Intern

Il-Ministeru tal-Finanzi M13-32-24

2.4 Tifsil ta’ Kampanja ta’ 
Komunikazzjoni 
għall-pubbliku ġenerali

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M6

2.5 Ħolqien ta’ mezzi ta’ 
komunikazzjoni għal 
impjegati  fis-Settur Pubbliku

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M8

2.6 Ħolqien ta’ mezzi ta’ 
komunikazzjoni għal 
Managers u Accounting 
Officers fis-Settur Pubbliku

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej
tal-proġett

M8

2.7 Implimentazzjoni  tal-Istrateġiji 
ta’ Komunikazzjoni

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M7-24
(ongoing)

2.8 Ħolqien ta’ mezzi ta’ 
komunikazzjoni biex tinġabar 
l-informazzjoni – free phones, 
ICT channels, secure emails, 
oħrajn

Il-Kumitat Kordinattiv
L-AFCU bħala mexxej 
tal-proġett

M9
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3.0 Għan: Il-Kordinament u l-Koperazzjoni Nazzjonali

Ref
Nru.

ħidma Min Hu 
Responsabbli  
għaliha

Sa Meta 
Għandha 
Ssir

3.1 Reviżjoni tal-kompożizzjoni 
tal-Kumitat Kordinattiv

IAIB M�

3.2 Reviżjoni tat-Termini ta’ Referenza 
tal-Kumitat Kordinattiv

IAIB M�

3.3 Twaqqif tal-Kumitat Kordinattiv IAIB M�

3.4 Identifikazzjoni u rakkomandazzjoni 
ta’ tibdil fil-leġislazzjoni għal Kumitat 
Kordinattiv

L-Avukat Ġenerali
Il-Kumitat 
Kordinattiv

M9

3.5 Identifikazzjoni u rakkomandazzjonijiet 
ta’ tibdil fil-leġislazzjoni dwar AFCOS 
Malta/AFCU biex jingħata d-dritt ta’ 
inizjattiva

Il-Kumitat 
Kordinattiv
L-AFCU bħala 
mexxej tal-proġett

M6

3.6 Twaqqif ta’ sotto kumitati għall-
Kumitat Kordinattiv

Il-Kumitat 
Kordinattiv

M3

3.7 Ħolqien u definizzjoni ta’ sistemi u 
strutturi biex jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu 
kollaborazzjoni nazzjonali

Il-Kumitat 
Kordinattiv Sotto 
Kumitat 1*

M6

3.8 Negozjar, għeluq u implimentazzjoni 
ta’ Memoranda ta’ Ftehim bejn 
l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kumitat 
Kordinattiv

Il-Kumitat 
Kordinattiv
L-Awtoritajiet 
Nazzjonali
L-AFCU bħala 
mexxej tal-proġett

M��

3.9 Analiżi tal-leġislazzjoni nazzjonali 
fil-qasam ta’ frodi u korruzzjoni u 
rakkomandazzjonijiet għal emendi 
fil-liġijiet

Il-Kumitat 
Kordinattiv
L-Awtoritajiet 
Nazzjonali
L-AG bħala 
mexxej tal-proġett
L-AFCU
bħala mexxej

M18
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3.10 Assessjar ta’ Riskju Nazzjonali u 
strateġija ta’ tkomplija fuq frodi u 
korruzzjoni, li tkun bażata fuq 
assessjar ta’ riskji li jsiru 
fl-awtoritajiet nazzjonali relevanti

L-Awtor i ta j ie t 
Nazzjonali
Il-Kumitat 
Kordinattiv
Sotto 
Kumitat 2*
L-AFCU 
bħala mexxej 
tal-proġett

M3-12

3.11 Ħolqien ta’ sistemi biex 
jinkoraġġixxu u jiddefinixxu 
inizjattivi investigattivi konġunti

Il-Kumitat 
Kordinattiv
L-Awtoritajiet 
Nazzjonali
Sotto 
Kumitat 3*
L-AFCU bħala 
mexxej tal-proġett

M18

3.12 Definizzjoni ta’ sistema ta’ 
rapurtaġġ fuq l-analiżi tal-istrateġija 
u tal-ġlieda kontra frodi u korruzzjoni

Il-Kumitat 
Kordinattiv
Sotto 
Kumitat 3*
L-AFCU 
bħala mexxej 
tal-proġett

M��

*  Membri ta’ Sotto Kumitat 1 – AFCU, Pulizija, Dwana, MSS, 
Tax Compliance, VAT, FIAU 

 Membri ta’ Sotto Kumitat 2 – AFCU, Dwana, Awtorità dwar it-
Tmexxija tal-UE, VAT, IRD, MFSS, Pulizija

 Membri ta’ Sotto Kumitat 3 – AFCU, Pulizija, Dwana, FIAU, 
MSS, Tax Compliance
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4.0 Għan: Il-Koperazzjoni Internazzjonali

Ref
Nru.

ħidma Min Hu Responsabbli  
għaliha

Sa Meta 
Għandha 
Ssir

4.1 Analiżi fil-fond tal-obbligi 
internazzjonali ta’ Malta u l-
ħolqien ta’ strateġija biex jiġu 
indirizzati dawn l-obbligi

Il-Kumitat 
Kordinattiv
Awtoritajiet Nazzjonali
Sotto Kumitat 4*

M3

4.2 Twaqqif ta’ Direttorji ta’ 
Punti ta’ Kuntatt fl-imsieħba 
internazzjonali

Il-Kumitat 
Kordinattiv
Sotto Kumitat 4*

M4

4.3 Ħolqien u titjib ta’ strutturi u 
proċeduri biex tiġi kkuntat-
tjata l-AFCOS Malta dwar 
obbligi lejn il-Kummissjoni 
Ewropea

Il-Kumitat 
Kordinattiv
Sotto Kumitat 4*
L-AFCU bħala 
mexxej tal-proġett

M6

*  Membri ta’ Sotto Kumitat 4 – AFCU, AG, Pulizija, Dwana, 
PPCD, FIAU






