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DAĦLA

Is-simplifikazzjoni hija prijorità għal din l-amministrazzjoni. Prijorità għax hemm il-bżonn tagħha. Jinħtieġ li min irid jinvesti u joħloq ixxogħol isibha aktar faċli jiftaħ in-negozju tiegħu. Jinħtieġ li ċ-ċittadin li jinħtieġlu jinqeda minn dipartimenti u entitajiet tal-gvern, isibha
iktar faċli.
Il-burokrazija qiegħda hemm biex tagħti permanenza fl-amministrazzjoni pubblika, iġġib kontabbiltà u tħaddem it-trasparenza.
Mhux qiegħda hemm biex tfixklek u ddejqek u taqtagħlek nifsek. Dik tkun burokrazija żejda. Din l-amministrazzjoni trid tnaqqas
dik il-burokrazija li hi żejda. Dan imma jsir mingħajr ma tittappan it-trasparenza fl-amministrazzjoni pubblika, mingħajr ma xxejjen ilkontabbiltà u bla ma taqta’ l-permanenza.
Ma nħeliex żmien wisq fi studji. Mal-bidu ta’ din l-amministrazzjoni nġabru dawk ir-rapporti kollha li fl-aħħar snin inħarġu fuq diversi
aspetti u dipartimenti mill-uffiċċju tal-awditur ġenerali, mill-ombudsman u rapporti oħra maħruġa fl-aħħar ħames snin. Rajna liema
rakkomdazzjonijiet ġew attwati u r-riżultati ma kinux inkoraġġanti. Fejn kien possibbli xi rakkomdazzjonijiet ġew mgħoddija lillManagement Efficiency Unit biex jingħaqdu f’ħidma oħra li din l-amministrazzjoni bdiet timplimenta.
Il-Management Efficiency Unit issaħħet u mill-periferija tas-servizz pubbliku reġgħet tressqet lejn fejn kienu qed jitfasslu strateġiji
biex jiġu simplifikati l-proċessi. L-MEU ingħatat tliet objettivi: tħares lejn il-proċessi; isiru r-rakkomdazzjonijiet kif jiġu simplifikati;
ikun determinat kemm ikun meħtieġ nies biex imexxu l-proċessi simplifikati. L-MEU inqasmet f’numru ta’ tims li tqassmu mad-diversi
dipartimenti biex jintlaħqu l-objettivi.
Kien hemm fejn il-pjani ħadmu u kien hemm fejn kellhom bżonn jiġu rranġati. Imma dik hija l-ħtieġa tal-moniteraġġ li jsir kontinwament
biex l-ewwel naraw li qed jintlaħqu l-miri imma fejn naraw li ma jkunux qed jintlaħqu allura nkunu fil-ħin li nirranġaw.
L-aħħar kwart tal-2014 kien iddedikat għall-pjani għas-sena d-dieħla li tħejjew mill-MEU flimkien mas-Segretarji Permanenti. Għas-sena
d-dieħla hemm lista ta’ prijoritajiet li jridu jitwettqu u rridu nkomplu nibnu fuq dak li seħħ fl-2014. Dan biex is-Servizz Pubbliku ikun ta’
servizz aħjar għaċ-ċittadin.
Il-miżuri meħuda u mfissra f'dan ir-rapport tista' tifridhom fi tnejn: hemm dawk meħuda ċentralment li jolqtu allura s-Servizz Pubbliku
u saħansitra s-settur pubbliku kollu u hemm oħrajn li jolqtu setturi speċifiċi. Għalkemm ittieħdu għadd ta’ miżuri minn dawn tal-aħħar,
l-amministrazzjoni preżenti ffukat biex tnaqqas il-burokrazija fis-settur tas-servizzi soċjali biex tindirizza lil dawk l-iktar vulnerabbli.
Hawn saru passi sinjifikanti. Għad fadal xi jsir. Mhux hawn biss imma f’kull qasam.
Għad fadal ukoll xi jsir min-naħa ċentrali. Fl-2014 inħarġu żewġ direttivi meħtieġa ferm. Tal-ewwel biex tiddelega l-awtorità tar-reklutaġġ
lill-entitajiet li sakemm daħlet fis-seħħ kien jiġi mmaniġġjat ċentralment u allura jieħu ġimgħat jekk mhux xhur bil-konsegwenza li
l-entitajiet mhux dejjem kienu jkunu kapaċi jaġġornaw irwieħhom fil-ħin mat-tibdil fl-ambjenti li jkunu qed jaħdmu fihom.
Id-direttiva l-oħra li nħarget tikkonċentra fuq talbiet interni li jsiru minn uffiċċjali pubbliċi u ffissat terminu ta’ żmien sakemm għandha
tkun imwieġba u deċiża kull talba. In-nuqqas ta’ tweġiba tfisser approvazzjoni għat-talba. Din id-direttiva għandha s-seħħ tagħha
Jannar 2015 bl-aħħar kwart tal-2014 ikun it-transizzjoni għad-dħul fis-seħħ tad-direttiva.
Probabbli l-ikbar ħidma koordinata li saret bejn il-ministeri kollha f’dan ir-rigward hija r-Repeals Day li saret għall-ewwel darba fl2014. F’dan l-eżerċizzju li ħa 7 xhur intgħażlu dawk il-liġijiet u avviżi legali li kull ministeru fit-tħaddim tax-xogħol tiegħu, jista jgħaddi
mingħajrhom u b’kollaborazzjoni sħiħa mal-Kummissjoni tal-Liġijiet u mal-Justice Unit il-liġijiet u l-avviżi legali magħżula ġew jew
imneħħija jew ikkonsolidati f’liġijiet oħra.
Is-simplifikazzjoni tal-proċessi hija ħaġa waħda mat-tiġdid li għaddej bħalissa fis-Servizz Pubbliku li l-miri tiegħu huma: deċiżjonijiet; filħin; bi proċessi iqsar. Effettivament dan ifisser li s-servizz li nagħtu ikun aħjar b’inqas proċessi burokratiċi u b’iktar effiċjenza. Anki jekk
wieħed jieħu d-direttivi maħruġa. Għalkemm l-għan ikun is-simplifikazzjoni imma fl-aħħar mill-aħħar ikollu għanijiet oħra. Id-direttiva
li tagħti żmien stipulat sa meta għandhom jingħataw tweġibiet veru tqassar il-proċessi imma turi wkoll li jinħtieġ deċiżjonijiet fil-ħin;
turi wkoll li kull dipartiment, sezzjoni u settur għandhom l-klijenti tagħhom interni u esterni. Meta s-settur pubbliku jagħraf dan inkunu
bdejna nbiddlu l-kultura. Tabilħaqq li bidla fil-kultura ttul iżda din l-amministrazzjoni determinata li tagħmel id-differenza.
Sodisfatti fejn wasalna, ngħarfu li rridu naħdmu iktar fejn għadna ma wasalniex. Nafu li għad fadal iktar xi jsir u għalhekk ir-rieda li
nkomplu nibnu fuq it-tajjeb li sar matul is-snin, fuq dak li sar fl-2014 u nirranġaw fejn mhux daqstant tajjeb. Ikun tajjeb għaċ-ċittadini,
għan-negozji u daqstant ieħor għas-Servizz Pubbliku innifsu.

Segretarju Permanenti Ewlieni
Mario Cutajar

7

UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

9

1

Delegazzjoni t’Awtorità f’recruitment. Din ħadet il-forma ta’ Direttiva
numru 7. Ix-xogħol fuq id-Direttiva sar fil-ġimgħat ta’ qabel fl-aħħar
kwart tal-2013 permezz tal-Management Efficiency Unit flimkien malPAHRO.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 2
April sa Ġunju

Wara li ġie
eżaminat kif
tħaddmet issistema, saru xi
tibdiliet minuri
biex tkun tista’
titħaddem aħjar issistema kollha.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Saru laqgħat ta’
informazzjoni
lill-entitajiet
kollha dwar kif se
taħdem is-sistema
li fejn qabel għal
kull reklutaġġ
kellhom jiksbu
l-approvazzjoni
tal-PAHRO, issa
din ġiet delegata
lill-entitajiet
infushom kemmil darba dawn
ikollhom business
plans u capacity
building bilquddiem approvati
mill-Ministeru
għall-Finanzi u
mill-PAHRO.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti
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Tweġibiet u deċiżjonijiet fil-ħin għat-talbiet interni.
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KWART 1
Jannar sa Marzu

L-MEU eżamina
t-teħid ta’
deċiżjonijiet fejn
jidħlu deċiżjonijiet
fuq talbiet interni
mill-uffiċjali
pubbliċi bħalleave, miżuri favur
il-familja, eċċ.
Ingħalaq l-istudju
u tfasslet tabella
tat-talbiet li jkun
hemm u din iddarba flimkien
mal-PAHRO
tqegħdu limiti ta’
żmien sakemm
għandha tingħata
tweġiba lilluffiċċjal li jkun
għamel it-talba.
Saru tħejjijiet
biex dan kollu
jieħu forma ta’
direttiva li tagħti
għall-ewwel
darba l-approval
by default:
fejn ma jkunx
hemm tweġiba,
ikun ifisser
approvazzjoni
għat-talba
imressqa. Iddirettiva waqqfet
ukoll unit fi ħdan
kull ministeru li
tarbitra f’każ ta’
nuqqas ta’ ftehim
fuq talbiet u unit
ċentrali fil-PAHRO
li jkun l-aħħar
mezz għal rikors.

KWART 2
April sa Ġunju

Inħarġet iddirettiva numru
8. L-aħħar kwart
tas-sena tpoġġa
bħala perjodu
ta’ transizzjoni
biex id-direttiva
tidħol fis-seħħ fl-1
ta’ Jannar 2015.
Saru laqgħat biex
tiġi mfissra iktar
id-direttiva lil dawk
kollha fil-ministeri
responsabbli
mir-riżorsi umani
u saru anki
follow ups biex
ikun aċċertat
li l-istrutturi
meħtieġa
tabilħaqq isiru
sad-data tas-seħħ.
Laqgħat oħra se
jsiru fil-bidu tal2015 għal dawk
kollha fl-istrutturi
l-ġodda dwar
l-implimentazzjoni
tad-direttiva
innifisha.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli
Implimentata.

Kummenti
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Repeals - Tneħħija ta’ liġijiet li m’għadx hemm bżonnhom.
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Fil-11 ta’ Frar ilkabinet approva
li jkun hemm
repeals day biex
f’salt jitneħħew
mis-seħħ liġijiet
u avviżi legali li
m’għadx hemm
użu tagħhom. Dan
kellu jkun kordinat
mill-uffiċċju talPrim Ministru.
Fl-istess xahar
saret laqgħa
konġunta bejn
l-Uffiċċju talPrim Ministru u
l-Kummissjoni talLiġijiet li fiha ġie
spjegat dak li ġie
deċiż mill-Kabinet
u tfasslu l-pjani
meħtieġa li jwasslu
biex issir l-ewwel
Repeals Day
f’Ottubru 2014.
F’Marzu wkoll
rappreżentant
mill-Kummissjoni
tal-Liġijiet iltaqa’
mas-Segretarji
Permanenti biex
jagħti l-perspettiva
min-naħa legali
tal-proġett.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Saret l-ewwel
Repeals Day fis-27
ta’ Ottubru 2014.
Dakinhar tħabbar
mill-Prim Ministru
li tneħħew 36
kapitli tal-liġijiet ta’
Malta u 116-il Avviż
Legali, filwaqt
li 9 liġijiet ġew
konsolidati f’liġijiet
oħra. Il-mozzjoni
għat-tneħħija ta’
dawn il-liġijiet ġiet
ipprezentata filParlament fil-21 ta’
Ottubru 2014.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Il-Ministeri kollha
issottomettew
ix-xogħol tagħhom
ċentralment fluffiċċju tal-Prim
Ministru. Kull
ministeru ra u fela
l-liġijiet kollha
u r-regolamenti
kollha li jaħdem
bihom u ppropona
liema minn
dawn għandhom
jitneħħew għal
kollox u liema minn
dawn għandhom
jiġu konsolidati
f’liġijiet oħra.
Dan ix-xogħol
mar għand
il-Kummissjoni
tal-Liġijiet li
ddiskutietu blgħan li tikkonkludi
l-eżerċizzju bissehem tal-Justice
Unit li ried iħejji
l-għodda legali
biex l-eżerċizzju
jidħol fis-seħħ.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti
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4

3
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Kontrolli fuq infieq
bdew l-ewwel
jitwettqu minn
verifiki deskbased.

Konsolidazzjoni
tal-Unità
ta’ Kontroll
Finanzjarju fi ħdan
id-Diviżjoni Fondi
u Programmi.

Innaqqsu l-frekwenza ta’ verifiki fuq il-post billi nikkumplimentawhom
b’verifiki remoti biex jitnaqqas il-piż fuq il-benefiċċjarji tal-proġetti.

KWART 2
April sa Ġunju

Inbdiet inizjattiva
biex permezz
ta’ teknoloġija
aġġornata
s-sistema ta’
moniteraġġ tkun
aktar faċli u
simplifikata.

Din twettqet diġa
għall-Programm
ta’ Fondi ta’
Immigrazzjoni u
l-ħarsien talFruntieri Esterni
iżda l-pjan huwa li
tiġi mifruxa għallfondi l-oħra.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Tnaqqis fil-frekwenza ta’ rapporti ta’ progress tal-proġetti. Aċċess
aktar faċli għad-data permezz tal-pjattaforma onlajn li qed tiġi
żviluppata se tippermetti monitoraġġ tal-proġetti aktar faċli li se
tħaffef l-ħtiġiet ta’ rappurtar fuq il-benefiċċjarji.

Sottomissjoni elettronika tal-applikazzjonijiet għall-fondi kollha
mmaniġġjati mid-Diviżjoni tal-Fondi u Programmi.

Armoniżżazzjoni u simplifikazzjoni tad-diversi databases ta’ ġestjoni
ta’ fondi.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Inbdiet reviżjoni
tal-EMFF
database.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Il-proċess se jkun
formalizzat filmanwali ġodda
ta’ Proċedura li
għandhom jiġu
ffinalizzati kmieni
fl-2015.

Ix-xogħol
preparatorju viċin
li jiġi konkluż.
Dan se jiġi mifrux
għall-programmi
oħra fl-2015 la
darba l-programmi
l-ġodda għallperjodu 20142020 jiġu
addottati.

Ħolqien ta’
faċilitajiet
addizzjonali
ta’ rappurtar li
jippermettu aċċess
aħjar għad-data
mill-benefiċċjarji u
l-utenti.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

14

7

6

5

Simplifikazzjoni fl-implimentazzjoni ta’ miżuri indirizzati għax-xogħol u
t-taħriġ taħt il-Fond Soċjali Ewropew.

Studju dwar
l-użu t’għażliet
simplifikati ta’
spejjeż jinsab
għaddej. Il-kuntratt
għall-istudju fuq
rati fissi tnieda
u bħalissa jinsab
fl-istadji finali ta ‘
implimentazzjoni .

KWART 3
Lulju sa Settembru

Simplifikazzjoni fid-dikjarazzjonijiet ta’ spejjeż għall-fondi ta’ koeżjoni.

KWART 2
April sa Ġunju

Ġiet stabbilita
sistema li biha
verifiki ta’ kontroll
tal-ewwel livell
ser isiru biss minn
awdituri esterni
b’dan il-proċess
nevitaw il-ħtieġa
ta’ numru ta’
verifiki interni
ripetuti qabel ittalbiet ta’ rimborż
jiġu ppreżentati
lill-Imsieħeb
Prinċipali.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Inħaffu l-proċess ta’ rimborż għall-Programmi ta’ Kooperazzjoni
Territorjali .
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MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET EWROPEJ U TWETTIQ TAL-MANIFEST ELETTORALI

L-Awtorità
ta’ Ġestjoni
qed tevalwa
l-possibilta’ li
jiġi implimentat
Programm ta’
Azzjoni Konġunt
għall-miżuri ta’
impjiegi u taħriġ
li għandhom jiġu
implimentati taħt
il-Fond Soċjali
Ewropew ( ESF ).
Din tinvolvi li jiġu
identifikati għażliet
simplifikati ta’
spejjeż għallazzjonijiet kollha
ppjanati.

L-ewwel abbozz
tal-istudju ġie
ppreżentat
lill-Awtorita’ ta’
Ġestjoni.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Beda l-iżvilupp
ta’ sistema ta’
informazzjoni ta’
ġestjoni (MIS)
intiż li jnaqqas
l-ammont ta’
rapporti. Ix-xogħol
fuq din is-sistema
għadu għaddej.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Jitnaqqas l-ammont ta’ rapporti mill-benefiċċjarji għall-proġetti
ffinanzjati mill-fondi strutturali.

KWART 2
April sa Ġunju

L-applikazzjonijiet
kollha għallperjodu ta ‘
programmazzjoni
2014-2020 ġew
ippreżentati onlajn.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Sottomissjoni onlajn ta’ applikazzjonijiet għall-proġetti mainstream
ffinanzjati mill-fondi strutturali.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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4
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1

Il-Ministeru ħa ħsieb jiffaċilita s-sejħiet interni għall-fondi millAmbaxxati Maltin billi minflok sejħa waħda jagħmel tnejn. Dan sabiex
l-Ambaxxati jkollhom biżżejjed żmien jippjanaw il-proġetti tagħhom
fuq firxa ta’ sena.

Il-Fond għad-Diplomazija Kulturali.

Ġie stabbilit proċess aktar standard, simplifikat u awditjat permezz
ta’ sistema elettronika. It-talbiet jiġu magħmula u approvati b’mod
elettroniku permezz ta’ email address ġeneriku. Sejħiet għall-offerti
jsiru minn din is-sistema wkoll, sabiex l-informazzjoni kollha tkun
tinsab f’lok wieħed. Dan kollu qed isir fl-ambitu li jibqgħu jiġu rispettati
l-obbligi ta’ LN 296/2010. “

Sistema ta' akkwisti.

Meta l-uffiċċjali jkunu ħa jibdew/itemmu tour of duty barra minn
Malta, huma jiġu intitolati għal trasport tal-effetti personali tagħhom.
Sabiex dan isir bl-aktar mod korrett u effiċjenti, huma jintalbu jġibu 3
kwotazzjonijiet minn movers differenti. L-iżvilupp ta’ din is-sena kien
li (a) il-movers għandhom jiġu mitluba dejjem jispeċifikaw li l-prezz
jinkludi l-VAT u (b) l-uffiċjali huma mitluba jagħmlu dikjarazzjoni li
l-movers kollha raw l-istess effetti. Dan qed jgħin biex jiġu evitati ħafna
emails ta’ kjarifikazzjoni bejn id-DCS, il-movers u l-uffiċjali innifishom, li
ma kinux jirrendu l-proċess wieħed effiċjenti. “

Trasport ta' effetti personali aħjar.

Sistema li l-applikazzjonijiet għal-Leave (ta’ kull tip li hemm mniżżel
fil-PSMC) qed tiġi żviluppata bħala parti mill-intranet tal-Ministeru.
Permezz ta’ din is-sistema, l-applikant jista’ jagħmel l-applikazzjoni
tiegħu fuq l-Intranet, fejn il-line manager tiegħu/tagħha jirċievi email
biex japprova. Il-Leave approvat jiġi rreġistrat awtomatikament fissistema, u l-uffiċjal ikun jista wkoll jara kemm fadallu/ha leave eċċ. “

Applikazzjonijiet għal-Leave b'mod elettroniku.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Identifikazzjoni
tal-bżonnijiet bejn
l-IMU u d-DCS.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Ħarġet l-ewwel
sejħa għall-fondi.

L-uffiċjali li
jkunu se jmorru
f’Ambaxxata jew
jirritornaw minn
Ambaxxata,
jingħataw
struzzjonijiet biex
il-kwotazzjonijiet
ikunu inklużi bilVAT u li jagħmlu
dikjarazzjoni li
l-movers ikunu raw
l-istess ammont
t’effetti. Dan
sabiex il-proċess
t’approvazzjoni
jkun aċċellerat.

Diskussjonijiet bejn
l-IMU u d-DCS
għall-iżvilupp talofferta mitluba.

KWART 2
April sa Ġunju

Inħarġu
struzzjonijiet biex
it-talbiet għallakkwisti jsiru
b’mod elettroniku
permezz ta’
formula speċifika.
It-talbiet għallofferti qed
jinħarġu b’din issistema wkoll.

Diskussjonijiet bejn
l-IMU u d-DCS
għall-iżvilupp
tal-offerta mitluba
u identifikazzjoni
tal-kuntrattur.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Ħarġet it-tieni
sejħa għall-fondi.

Żvilupp tassistema malkuntrattur u data
inputting biex ilproġett ikun jista’
jitnieda.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

66 uffiċjal involut
fis-sejħiet li
nħarġu.

Madwar 1,000
kumpanija milquta
mill-miżura.

23 uffiċjal li
bbenefika minn
trasport t’effetti
personali.

366 uffiċjal
b’aċċess għallIntranet.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

19

2

1

L-għan aħħari hu li jingħata aċċess tad-DAKAR lid-dipartimenti kollha li
bis-saħħa ta’ hekk ikunu jistgħu jiġu ġġenerati rapporti aktar malajr.

Bħalissa d-Dipartiment tal-Finanzi m’għandux aċċess għas-sistemi
elettroniċi li jintużaw biex jiġu pproċessati s-salarji. Qed isiru rikjesti,
mistoqsijiet u tweġibiet dwar salarji permezz tal-email jew b’mod
verbali.

Mistoqijiet dwar Salarji

L-għan hu li jibdew jingħataw irċevuti uffiċċjali li jiġu rreġistrati b’mod
awtomatiku fis-sistema tad-DAS. Biex isir dan, iridu jiġu nstallati
sistemi ta’ transazzjoni elettronika bil-cards bankarji. B’hekk tiżdied
l-awtomazzjoni; jitnaqqsu l-iżbalji; jiġi ffrankat l-ħin amministtrativ
għad-depożiti u tiżdied il-kumdita` għal min irid iħallas għal servizzi
offruti mill-Ministeru.

Bħalissa qegħdin jintużaw flus kontanti u jingħataw irċevuti bil-miktub.

Ġbir ta’ pagamenti u ħrug t’irċevuti.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
l-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Ingħata aċċess
lid-Direttur
tad-Dipartiment
tal-Finanzi filMinisteru kif ukoll
lil żewġ uffiċjali
oħra fi ħdan
l-istess uffiċċju
għas-software tadDAKAR. B’hekk,
jistgħu jfittxu
l-informazzjoni
huma stess flok
jistaqsu lill-uffiċċju
f’Għawdex.
L-effiċjenza
żdiedet għax
hemm aċċess
għall-informazzjoni
immedjata, u
b’kawża t’hekk
il-mistoqsijiet qed
jiġu mwieġba
aktar malajr.

Bdiet ilkoordinazzjoni
mal-Bank Ċentrali
kif ukoll ma’ banek
lokali oħra biex tiġi
nstallata sistema
tal-EPOS.
Bdiet tiġi
determinata
sistema
ċentralizzata għallpagamenti taddipartimenti kollha
u beda l-proċess
biex jinfetħu
kontijiet bankarji
għall-EPOS.

KWART 2
April sa Ġunju

Qed tingħata
assistenza
mill-OPM filġenerazzjoni
ta’ rapporti
konsolidati fuq
salarji.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Se jiġu skedati
l-laqgħat malbanek il-kbar
f’Jannar sabiex
jiġi ffinalizzat ilproċess. Il-kuntatt
għall-HSBC ġie
identifikat.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

10,000 impjegat.

1,200 kreditur

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

20

5

4

3

L-għan hu li l-flus ta’ l-iSmart Card jitpoġġew direttament fil-kont
bankarju tal-istudenti.

Bħalissa l-proċess ta’ distribuzzjoni ta’ flus qiegħed f’idejn kumpanija
terzjarja. L-applikant irid jissottometti diversi formoli. Hemm ukoll
kumplikazzjonijiet għall-istudent fejn jidħol rimborż ta’ xiri minn siti
elettroniċi.

Għoti tal-Grant tal-iSmart card

L-għan hu li s-sistema tinqaleb għal waħda elettronika (onlajn). Se
jsir ukoll amalgamazzjoni aħjar ta’ formoli u proċeduri li qabel kienu
jvarjaw skont l-istituzzjoni li student kien jagħżel. Ser isir tnaqqis
fin-numru ta’ sigħat għall-ipproċessar; jitjieb il-moniteraġġ b’sistema
diġitali; u jitnaqqas l-użu tal-karti. Se jkun hemm proċess aktar
konvenjenti għall-applikanti, kif ukoll sistema aktar b’saħħitha peress li
jsiru aktar verifiki f’ħin minimu.

Bħalissa s-sistema hija waħda manwali, fejn l-applikant irid imur bilkarti u l-formoli neċessarji.

Rikjesti ta’dokumenti relatati mal-ħruġ tal-istipendji.

L-għan hu li tinħoloq proċedura li permezz t’ e-mail, kemm l-uffiċċju tadDirettur tad-Dipartiment tal-Finanzi fil-Ministeru u s-sezzjoni tar-rekords
u tal-leave ikunu jistgħu jinfurmaw lil xulxin b’mod aktar effiċjenti. B’hekk
ikunu jistgħu jinġabru l-ħlasijiet dovuti aktar malajr. Riżultat ta’ dan, tiżdied
iċ-ċarezza proċedurali u l-koordinazzjoni biex jiġi iffrankat il-ħin.

Bħalissa hemm diversi proċedurii li jridu jitwettqu sabiex isir ix-xoġħol
neċessarju, kif ukoll biex jiġu nfurmati diversi entitajiet differenti. Ilproċess huwa wieħed twil u kkumplikat.

Proċessar ta’ riżenji u riżultati ta’ bordijiet li jinkludu passi dixxiplinarji
b’impożizzjoni ta’ penali finanzjarji kif ukoll notifiki ta’ żwiġijiet ġodda.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallimplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Is-sistema li studenti
japplikaw permezz
tal-e-ID se tibda
fis-6th Form jew
ekwivalenti.
Wara, l-istess
sistema, ser tintuża
mal-Universita’ ta’
Malta . Dan maħsub
li jsir meta l-istudenti
kurrenti tas-6th form
jitilgħu l-Universita’.
Ix-xogħol li kien
meħtieġ li jsir midDiviżjoni tal-Finanzi
hu komplut.

Qed isiru
diskussjonijiet
mal-MITA, Identity
Malta u l-E-ID biex
jitnieda proċess
elettroniku, kif
ukoll ‘downsizing’
tas-sistema
preżenti. Qed
isiru wkoll
diskussjonijiet
mal-istakeholders
kollha biex
jikkonsolidaw dak
li ġie maqbul.
Saru laqgħat malBank Ċentrali; laqgħa
konġunta bejn
il-Bank Ċentrali u
t-Teżor.
Sar ukoll xogħol ta’
armoniżżazzjoni
tas-sistema ta’
reġistrazzjoni onlajn.
Ġie kreat fajl tat-tip
XML bl-informazzjoni
neċessarja.
Il-proċedura ġiet
ikkonfermata
mat-Teżor u l-Bank
Ċentrali. It-test inizjali
tas-sistema ġie
konkluż. Il-miżura se
tkun lesta s’ Ottubru.

Inħolqot sistema
proċedurali ġdida
b’sistema t’emails. Is-sistema
ta’ qabel li kienet
waħda manwali
bl-użu ta’ karti
m’għadhiex
tintuża.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Qed jiġi żviluppat
qafas proċedurali.

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

6,800 student kull
sena.

6,800 student kull
sena.

250 impjegat

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

21

8

7

6

L-għan hu li tinqaleb għal waħda diġitali u awtomatizzata fejn
l-informazzjoni tista’ tinstab malajr. B’hekk tiżdied l-effiċjenza,
jitnaqqas in-numru ta’ żbalji, kif ukoll jiżdied is-sodisfazzjon fost
il-klijent.

Bħalissa s-sistema tar-reġistrazzjoni hija twila u antikwata.

Proċedura għar-reġistrazzjoni ta’ persuni qiegħda.

L-għan hu li jsir permess wieħed li jkun komuni għall-applikanti kollha u
li jkun validu għall-perjodu itwal. Dan iżda jirrekjedi li ssir leġislazzjoni
ġdida. L-idea ta’ permess wieħed se sservi biex ikun hemm tnaqqis flipproċessar ta’ reġistrazzjoni u biex ikun hemm inqas tfixkil u waqfien
ta’ xogħol għall-persuni barranin. Se jkun ukoll qed jgħin biex nattiraw
aktar persuni ta’ talent.

Bħalissa hemm diversi tipi ta’ applikazjonijiet differenti biex jinħarġu
permessi ta’ xogħol. Il-validita’ tal-permess huwa wieħed qasir u b’hekk
jiġu pproċessati aktar ta’ spiss.

Applikazzjonijiet għall-ħruġ ta’ liċenzji għax-xogħol għall-persuni
barranin.

L-għan hu li r-rapport ikun sottomess biss meta jkun hemm tibdil
sostanzjali fin-numru t’impjegati. B’hekk jitnaqqas l-ħin li jintuża għallipproċessar ta’ rapporti.

Bħalissa r-rapporti qegħdin jiġu sottomessi darba fix-xahar.

Ħruġ ta’ rapporti dwar ir-riżorsi umani.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Ġie identifikat iddisinn tas-sistema
u għandu joħroġ
tender fil-futur
qrib.

Saru diskussjonijiet
mal-PAHRO u ġiet
implimentata.

KWART 2
April sa Ġunju

Il-bżonnijiet
tas-sistema
ġew identifikati
u t-tender ġie
mfassal. L-ETC
qed tagħmel
eżerċizzju biex
terġa’ tiddisinja u
tanalizza s-sistema
ta’ reġistrazzjoni.
Se titwettaq
deċiżjoni ta’ meta
dan l-eżerċizzju
jkun komplut.

Saru diskussjonijiet
mad-DCEA.
Ġew żviluppati linji
gwida.
Ġew ippreparati
uffiċini fejn
jaħdmu u bħalissa
l-iStaff tal-ETC
qed jaħdem minn
Evans Building.
Żewġ impjegati
tal-ETC għadhom
jaħdmu d-DCEA
sabiex jgħinu
fl-ipproċessar talapplikazzjonijiet.

KWART 3
Lulju sa Settembru

L-eżerċizzju
ta’ strutturar
qed jinvolvi
l-introduzzjoni
ta’ ‘job matching
system’
ċentralizzata.
L-istrutturar kollu
għandu jitlesta
s-sena d-dieħla.
1) Sistema
elettronika ta’
reġistrazzjoni;
2) ‘Matching
system’ virtwali;
3) Taħlita tat-tnejn;
jew
4) Sistema
kompletament
ġdida.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

7,000 persuna.

10,000 persuna
barranija.

160 impjegat.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

22

11

10

9

L-għan hu li l-applikant jgħaddi mill-proċess darba biss. Barra minn
hekk dan il-proċess għandu jiżgura li l-għalliema għandhom il-kwalifiki
u l-kredenzjali neċessarji.

Bħalissa l-applikanti jridu jgħaddu l-istess dokumenti lill-iskola
rispettiva tagħhom kif ukoll lill-Kunsill għall-Professjoni tal-Għalliema;
b’hekk il-proċess qed ikun idduplikat.

Approvazzjoni ta’ professjonisti u ħaddiema fi skejjel indipendenti jew
tal-knisja.

L-għan hu li talba tiġi approvata f’ħamest ijiem.

Bħalissa kull talba sabiex issir riċerka fl-iskejjel tiġi approvata f’perjodu
mhux marbut ma’ żmien.

Rikjesti għar-riċerka fl-iskejjel.

L-għan hu li jkun hemm sit elettroniku aġġornat fejn wieħed jista’ jsib
l-informazzjoni kollha.

Bħalissa l-informazzjoni dwar l-iskejjel u l-edukazzjoni tkun
dejjem mitluba mid-Dipartiment tar-Riċerka u Żvilupp (R&D) fi
ħdan il-Ministeru. Kull waħda minn dawn ir-rikjesti tiġi maħduma
individwalment u tintbagħat risposta lill-entità konċernata.

Rikjesti għall-informazzjoni dwar is-sistema edukattiva.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
l-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Bdew
diskussjonijiet
rigward
l-ipproċessar,
approvazzjoni,
applikazzjoni u
ħruġ ta’ warrants.
Ġie diskuss kif
dawn jistgħu
jiġu maħdumin
mill-bord u kif ilwarranting board
jista’ jestendi
l-operat tiegħu
għall-iskejjel
indipendenti u talknisja.

KWART 2
April sa Ġunju

Il-Kunsill talProfessjoni
tal-Għalliema ġie
infurmat u approva
t-tibdil fis-sistema.
L-iskejjel ġew
infurmati dwar irresponsabbiltajiet
ġodda tagħhom.
Is-sistema l-ġdida
ġiet implementata.

Il-proċedura
ġiet stabbilita u
implimentata.

Ġie mwaqqaf sit
elettroniku ġdid.
Il-maġġoranza talinformazzjoni ġiet
inkluża u ħafna
mill-mistoqsijiet
magħmula lil R&D
qed jiġu mwieġba
fi żmien 10 ijiem.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

250 għalliem fissena.

40 student fixxahar.

100 persuna fissena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

23

14

13

12

L-għan hu li s-sick leave jibda jkun irreġistrat fil-livell tal-iskola, filwaqt
li l-uffiċċju tal-Ministeru ta’ Għawdex jagħmel il-verifiki neċessarji.
Din id-devoluzzjoni tgħin biex il-proċess ikun wieħed iqsar, filwaqt liKapijiet tal-iskejjel jiffukaw fuq it-tmexxija tal-iskola.

Bħalissa is-sick leavehuwa pproċessat mill-Ministeru.

Verifikazzjoni tas-Sick Leavefl-iskejjel .

L-għan hu li t-talba issir mis-sistema DAKAR fil-Kulleġġ stess. Din ilbidla se twassal biex jitnaqqas ix-xogħol minn fuq l-amministrazzjoni.

Bħalissa talba għal vacation leave tintbagħat lill-uffiċċju tal-Prinċipal
biex jkunu proċessati hemmekk.

Reġistrazzjoni ta’ Vacation Leave fl-iskejjel.

L-għan hu li dawn l-approvazjonijiet isiru iktar malajr biex ikunu jistgħu
jiġu frankati flus fl-ispejjeż tal-biljetti tal-ajru. Il-mira hi li l-proċess ta’
approvazzjoni ma jieħux aktar minn jumejn. Dan se jintlaħaq permezz
ta’ proċeduri ċari miġbura ‘f’manwal ta’ proċeduri’.

Bħalissa meta għalliem jkollu bzonn il-leave għandu bżonn iġib diversi
permessi liema proċess jieħu tul ta’ żmien.

Approvazzjoni ta’ Leave bi ħlas għas-safar.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallimplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
l-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallimplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

L-uffiċċju
t’Għawdex, li
jipproċessa
t-talbiet kollha,
aċċetta din
il-proposta u
se jkollu numru
ta’ persuni li se
jiffukaw fuq dan.
L-ewwel skeda
ta’ taħriġ ġiet
proposta.

Ġew konklużi
l-laqgħat malPACBU.
S’issa ġew
identifikati
l-persuni li se
jkunu responsabbli
minn din issistema.

Qed tiġi mfassla
proċedura ġdida
bi qbil mal-partijiet
konċernati.

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Il-proċessi
differenti ġew
imfassla ġo
flowchart.
Ġiet skedata
laqgħa biex din tiġi
diskussa qabel ma
tiġi ppreżentata
lis-Segretarju
Permanenti u
titqassam għallapprovazzjoni talkulleġġi u l-iskejjel.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Tfassal abbozz
ta’ Disclaimer
minn konsulent
legali li qed jiġi
rivedut. It-tnaqqis
fil-proċess talapprovazzjonijiet
ġie aċċettat.
Il-proċeduri ta’
ħidma huma fi
stadji finali. Ilproċess kif inhu
bħalissa jirrikjedi
biss li l-kapijiet
tal-iskejjel
jissottomettu
rapport kull xahar
tal-istaff, li huma
approvati għassafar.

5,000 kull sena.

5,000 kull sena

Possibilta' ta'
5,000 għalliem
kull sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

24

17

16

15

L-għan hu li din is-sistema ssir waħda elettronika. Din se twassal biex
jiġu ffrankati ħafna flus u l-ħin jitnaqqas b’mod drastiku.

Bħalissa is-sistema hija waħda manwali fejn l-applikant jiġi mitlub
jissottometti l-applikazzjoni u d-dokumenti relatati fiżikament.

Applikazzjonijiet għal boroż ta’ studji.

L-għan hu li dan isir onlajn. B’hekk jiġu ffrankati riżorsi u ħin kemm
għad-dipartiment kif ukoll għal min ikun interessat li japplika għal xi
wieħed jew aktar mill-korsijiet offruti.

Bħalissa il-Prospectus huwa disponibbli biss f’verżjoni hard copy, li
jiswa’ ħafna flus lid-dipartiment biex jiġi stampat.

Aċċess għall-Prospectus tat-tagħlim tul il-ħajja.

L-għan hu li tiġi introdotta ittra ta’ referenza li tgħin biex l-pagamenti
jiġu pproċessati malajr. Dan it-tibdil se jwassal biex il-proċess jkun
wieħed eħfef u jinvolvi inqas karti.

Bħalissa il-proċess biex joħorġu l-pagament idum, bil-konsegwenza li
dawk li ħadu borża ta’ studju ġieli jieħdu l-flus wara li jibdew l-istudji
tagħhom.

Ħlasijiet ta’ boroż ta’ studju ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
l-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Twettqet deċiżjoni
kollettiva biex
is-sistema li kienet
qed tiġi żviluppata
terġa’ tiġi reveduta
biex tkun aktar
user friendly u
biex tirrifletti aktar
il-preżent u anke
saħansitra l-futur
tal-iskemi ta’ boroż
ta’ studju.

Saru
l-arranġamenti
biex il-Prospectus
ikun aċċessibli
onlajn.

Saru diskussjonijiet
mal-PPCD biex
jinbidlu dawn irrekwiżiti u sar qbil.

KWART 2
April sa Ġunju

Saru laqgħat
mal-IMU. Draft
ta’ applikazzjoni
onlajn ġiet
sottomessa u
qed nistennew
risposta millkuntrattur li ser
jipprovdi s-servizz.
Bdew testijiet
neċessarji fuq
300 applikazzjoni
fittizja. Is-sistema
ġiet imsaħħa wara
feedback li waslet
mingħand dawk
li kienu involuti flittestjar.
Ġie deċiż li
s-sistema għandha
tmur live fir-raba’
kwart tas-sena
hekk kif tinfetaħ issejħa għall-’MGSS
Undergraduate
Scheme’.

Il-Prospectus ġie
ippubblikat fuq
il-websajt.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Tinfetaħ is-sejħa
għall-”MGSS
Undergraduate
Scheme”.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

1,200 applikant
kull sena.

67,000 persuna
fis-sena

320 student kull
sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

20
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18

25

L-għan hu li tinħoloq sistema onlajn fejn l-istudenti ikunu jistgħu
jtellgħu it-teżi tagħhom.

Bħalissa l-istudenti wara li jkunu lestew l-istudji tagħhom, huma
obbligati jissottomettu hard copy tat-teżi tagħhom.

Evidenza ta’ tlestija ta’ Masters jew Dottorat sponsorjat.

L-għan hu li tiġi mnedija sistema fuq l-internet u l-applikanti jiġu
mħeġġa japplikaw onlajn permezz tal-karta tal-identita’ elettronika.

Bħalissa numru sostanzjali ta’ applikanti qed iħallsu bi flus kontanti
filwaqt li l-ipproċessar qed isir manwalment.

Applikazzjonijiet u ħlasijiet għall-eżamijiet.

L-għan hu li l-applikant jippreżenta biss ittra ta’ intenzjoni.

Bħalissa l-appikant irid jissottometti tliet ittri ta’ referenza.

Referenza għal boroż ta’ studju.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Is-sistema marret
live u l-applikanti
jistgħu jirreġistraw
onlajn.

Intbagħtet ċirkulari
fl-iskejjel biex
iħeġġu l-istudenti
jużaw is-sistema
fuq l-internet.
Saru diskussjonijet
mal-uffiċċju tal-eID. Tnieda proċess
ta’ debugging
tas-sistema
elettronika.
Saru żjarat fliskejjel u ġew
infurmati bilproċess il-ġdid
biex ikunu jistgħu
jgħaddu l-messaġġ
lill-istudenti sabiex
japplikaw onlajn.
Qed isiru laqgħat
mal-MITA u l-punti
fundamentali
tas-sistema ġew
determinati.
Is-sit elettroniku
se jkun attiv
mill-2015, u se
jkollu l-faċilita`
li persuna tista’
tikteb il-profil
akkademiku
tagħha u ttella’
ritratt. Se tkun
obligata li ttella’
artiklu jew astratt
tat-teżi.

Waslet
l-approvazzjoni
mill-PPCD
biex jitneħħew
t-tliet referenzi.
L-aħħar sejħa
ġiet emendata
biex jitneħħew irreferenzi.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Saret talba
lill-PPCD
biex titneħħa
l-proċedura li jiġu
sottometti tliet
referenzi.

KWART 2
April sa Ġunju

L-IMU qiegħda
taħdem fuq din
is-sistema u l-fażi li
jmiss huwa l-Beta
Testing.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

150 gradwat kull
sena.

12,000 student kull
sena.

1,200 applikant
kull sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

21

23

L-għan hu li jitnaqqas il-ħin ta’ stennija bejn meta jispiċċa l-kors u meta
jingħataw iċ-ċertifikati.

Bħalissa ċ-ċertifikati qed jiġu ppreparati wara li jispiċċa l-kors.

Għoti ta’ ċertifikati għal korsijiet part-time.

L-għan aħħari hu li jkun hemm ippjanar bil-quddiem ta’ tenders kif ukoll
ikun hemm pjattaforma elettronika fejn ikunu jistgħu jiġu sottomessi
applikazzjonijiet.

Bħalissa id-dipartiment qed ikun biss reattiv għal ħruġ u pproċessar ta’
tenders li qed joħloq problemi fl-amministrazzjoni u li qed iwassal għal
dewmien bla bżonn.

Proċeduri għal xiri ta’ oġġetti, għamara u oħrajn.

L-għan hu li tinstab sistema aktar ċentraliżżata u konsolidata. B’din
is-sistema għandu jiġi ffrankat il-ħin għax jiġu miġbura flimkien metodi
differenti u b’hekk approvazzjonijiet jaslu aktar malajr.

Bħalissa s-sistema hija waħda diċentraliżżata li qed toħloq problemi
biex jiġu rreġistrati oġġetti.

Inventarji tal-iskejjel.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

22

26

Mill-bidu tal2015 se tkun
implimentata
sistema biex
d-dipartimenti
kollha fil-Ministeru
jiġu mistoqsija x’se
jkunu l-pjanijiet
tagħhom tax-xiri
għal dik is-sena.
Sar studju sabiex
jiġu identifikati
problemi meta
student jispiċċa
l-kors u jiġi mogħti
ċ-ċertifikat u
biex jitneħħew
proċeduri li
jistgħu jikkawżaw
dewmien żejjed.
Ix-xogħol b’lura ġie
riżolt.

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 2
April sa Ġunju

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallimplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
il-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

L-analiżi tassistema kurrenti
ġiet kompluta.
Ġew maħluqa:
Verżjoni draft
ta’ lista ta’
deliverables,
Template għassistema l-ġdida ta’
rappurtaġġ.
Qed issir prova
tas-sistema ilġdida fuq proġett
li diġa għaddej.
It-template ġiet
finalizzata u
approvata millPPCD. Qed tiġi
ċirkulata maddipartimenti biex
tibda tintuża.

Din is-sistema
ġiet stabbilita,
implimenta u
qiegħda tiġi użata.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

2,000 partiċipant
kull sena.

235 impjegat kull
sena.

115-il kap ta’ skola
kull sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti

27

26

25

24

27

L-għan hu li b’applikazzjoni waħda għalliem ikun qed japplika kemm
għall-impjieg kif ukoll għall-warrant.

Bħalissa għalliem japplika għal Supply Teacher u l-Warrant
separatament. Dan qed iwassal għal ħela ta’ ħin.

Applikazzjoni għall-Warrant.

L-għan hu li d-data tibda tinġabar f’database sabiex l-estrazzjoni talinformazzjoni ssir aktar malajr u b’mod aktar effiċjenti.

Bħalissa d-dettalji tal-laptops tal-għalliema jsir annwalment fuq
dokument tal-Excel li jieħu ħafna mill-ħin tal-uffiċjali.

Sistema t’ inventarju għall-laptops.

L-għan hu li tinstab sistema biex ir-reklutaġġ isir qabel ma jibda l-proġett.
Għandu jkun hemm tim żgħir ta’ project managers biex jiġu assenjati
mill-ewwel fuq il-proġett. Tim Project Managers ċentralizzata tiffaċilita
wkoll il-komunikazzjoni bejn l-entitajiet li qed jkunu qed jaħdmu fuq ilproġett u dawk li jagħmlu il-moniteraġġ. Dan it-tim ser iservi wkoll bħala
miżura biex jimla temporanjament pożizzjonijiet ta’ Project Managers/
Administrators li joħorġu minn fuq il-proġett qabel iż-żmien.

Bħalissa qed isiru sejħiet għal project managers u project officers
għall-proġetti individwali li qed iwassal għal dewmien fir-reklutaġġ
b’impatt negattiv fuq il-proġetti.

Proċessi twal għall-ingaġġ ta’ impjegati għall-proġetti tal-UE.

L-għan aħħari hu li l-Project Leaders jiktbu direttament fuq is-sistema
elettronika. B’hekk jonqos l-ammont ta’ rappurtaġġ li jrid isir; tonqos
id-duplikazzjoni ta’ xogħol u fl-istess ħin jiżdied il-moniteraġġ u
kontroll fuq il-proġetti.

Bħalissa qed jintalab rapport mingħand il-Project Leaders kull xahar.
Dan qed iwassal għal ħafna ħela ta’ ħin għal Project Leaders u Project
Managers; liema ħin jistgħu jqattugħ fuq il-proġett innifsu.

Project Status Report (Proġetti Kofinanzjati mill-UE).

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Saret laqgħa madDirettorat għallImplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
l-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

Saret laqgħa madDirettorat għallimplimentazzjoni
tal-Programmi
fejn ġiet diskussa
l-proċedura
eżistenti. Tfassal
pjan ta’ kif se
tkun qed tiġi
simplifikata
l-proċedura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Saru diversi
laqgħat bejn
il-Kunsill għallProfessjoni
tal-Għalliema
(CTP) u dawk
kollha konċernati.
Intlaħaq qbil fuq
il-punti kollha.

Id-data nġabret
f’database waħda

L-analiżi tassistema kurrenti
ġiet kompluta.
Ġiet maqbula
mal-istakeholders
lista ‘standard
of deliverables’
li mbagħad ġiet
ittestjata fuq xi
proġetti talUniversita’.

KWART 2
April sa Ġunju

Tlesta x-xogħol
preparatorju kollu
internament.
L-idea ġiet
ikkommunikata
lill-awtoritajiet
konċernati.

Is-sistema ġiet
adottata għallproġetti u
entitajiet kollha.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Minkejja li l-idea
ntlaqgħet tajjeb
ħafna, għalissa
ġiet miżmuma
sakemm joħorġu
aktar dettalji dwar
il-programm il-ġdid
tal-fondi Ewropej.
Dawn jinkludu
l-Operational
Programmes 1 u
2, u l-Eligibility
Criteria.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

600 għalliem kull
sena.

4,600 impjegat
kull sena.

90 impjegat.

45 impjegat kull
sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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29

4

3

2

1

Saru diversi
laqgħat massezzjoni tal-IT.
Il-formola użata
se tiġi aġġornata
biex tkun tista’
tintuża fuq is-sit
tal-Ministeru.
Saru diversi
laqgħat interni
kemm fuq livell
ta’ IT biex tiġi
identifikata
informazzjoni
neċessarja kif ukoll
mal-uffiċjali tekniċi
tal-Land Parcel
Identification Unit.

Tiġi introdotta sistema li tippermetti l-ġbir ta’ informazzjoni tal-bdiewa
li tinkludi l-uċuħ tar-raba b’mod elettroniku.

L-applikazzjoni
ittellet onlajn.

Jittieħdu l-miżuri neċessarji sabiex il-pubbliku jkun jista’ jniżżel
l-applikazzjoni tiegħu fuq is-sit tal-Ministeru biex jitlob li jsiru
avvenimenti fil-Park ta’ Ta’ Qali.

Applikazzjonijiet biex tisponsorja siġra taħt il-Kampanja 34U ikunu
jistgħu jsiru minn fuq is-sit tal-Ministeru.

Is-servizz ġie
implimentat. Biex
il-pubbliku jkun
mgħarraf b’dan
is-servizz saret
kampanja ta’
reklamar.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Jitnieda servizz telefoniku bin-numru 1717 li bih tkun tista’ tikkomunika
direttament mad-direttorat responsabbli mill-ħarsien tal-annimali.
Dan is-servizz jiġi estiż ukoll għal wara l-ħinijiet tal-uffiċċju fejn dawn
it-telefonati jiġu trasferiti għal fuq in-numru tal-mowbajl tal-ambulanza
tal-annimali. Dan in-numru jista’ jiġi użat biex jiġu rrapurtati annimali
ta’ barra midruba u biex jiġi rrappurtat kull trattament ħazin fuq
annimali jew biex tinkiseb informazzjoni oħra marbuta mal-benesseru
tal-annimali.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Bdew isiru l-ewwel
reġistrazzjonijiet
mill-bdiewa
fuq is-sistema.
Dawk il-bdiewa li
rreġistraw l-uċuh
tar-rabà tagħhom
ġew mistiedna
jagħmlu l-analiżi
tal-ħamrija biex
ikunu jistgħu
jagħmlu pjanijiet
għall-fertilizzant
onlajn.

L-applikazzjoni
ttellgħet fuq is-sit
tal-Ministeru.

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Madwar 14,000
każ fis-sena.

50 fis-sena.

15 sa 20 fis-sena.

Madwar 14,000
każ fis-sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

30

7

6

5

Daħal fis-seħħ
avviż legali
mixtieq missettur taż-żebbuġ
biex jirregola
l-ipproċessar
u jippermetti
r-reġistrazzjoni
tal-produzzjoni
taż-żebbuġ Malti.

Tnieda programm
ta’ bejgħ ta’ siġar
tal-frott bejn is-17
u t-28 ta’ Frar.
L-istess ser isir
f’Ottubru.

One-stop-shop għall-bejgħ ta’ siġar tal-frott fin-nursery ta’ San
Vinċenz De Paule.

Inħolqot sistema
ta’ reġistrazzjoni
għad-dwieli, liema
sistema bdiet
tiġi ittestjata.
Intant, qed issir
analiżi taddokumentazzjoni
relatata ma’ din
l-inizjattiva.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Għarfien u reġistrazzjoni elettronika ta’ produzzjoni ta’ żebbuġ.

Din is-sistema se tnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq il-bdiewa li
ma jkollhomx bżonn aktar li jiġbru u jibagħtu bil-posta d-dikjarazzjoni
tal-ħsad, bl-iżbalji konsegwenti, kif ukoll tiffaċilita` x-xogħol li din
l-informazzjoni tiġi analizzata u proċessata għal bosta ħinijiet missistema kompjuterizzata.

Dikjarazzjonijiet tal-ħsad tal-għeneb li normalment jiġu sottomessi u
proċessati bil-miktub mill-bdiewa u impjegati tad-direttorat għandhom
jibdew jiġu maqlubin f’reġistru tad-dwieli elettroniku.

Dikjarazzjonijiet tal-ħsad onlajn.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI, AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA

Tnediet b’suċċess
kampanja ta’
dikjarazzjonijiet
tal-ħsad ġdida
li se tippermetti
li d-data tidħol
fir-reġistru l-ġdid
tad-dwieli. Dan
ser jippermetti
li permezz ta’
pjattaforma
elettronika
ġdida żviluppata
mal-kuntrattur,
l-eżerċizzju jħalli
simplifikazzjoni
dejjiema għallbdiewa u
d-dipartiment.
Imnedija b’suċċess
kampanja ta’
dikjarazzjoni
tal-produzzjoni
ibbażata fuq
il-liġi u s-sistema
elettronika
l-ġdida. Din tiftaħ
possibiltajiet t’
analiżi tad-dettalji
ta’ produzzjoni
nazzjonali għal
skopijiet ġodda
varji favur ilbdiewa.

Tnediet kampanja
sabiex isiru
d-dikjarazzjonijiet
tal-ħsad skont
formoli emendati
fil-Front Office talPitkalija f’Ta’Qali
biex ikun hemm
aċċess iżjed
sempliċi u ċentrali
għall-bdiewa.

Ġew analizzati
d-dettalji tassistema biex
fl-2015 ikun jista’
jidħol anke ż-żejt
taż-żebbuġa fissistema ta’ kwalita’
nazzjonali skont
it-traċċabilita’ li
din toffri. Dan
ser jippermetti
għall-ewwel darba
l-aċċess għallmarka ta’ kwalita
għall-prodott ta’
dawn il-bdiewa
b’mod sempliċi u
bla żieda fil-piż
amministrattiv.

Il-funzjonalita’ tarreġistru tad-dwieli
ġiet identifikata
fid-dettall u
maqbula biex
jiġu identifikati
bosta parametri
differenti li bihom
l-informazzjoni li
tiddaħħal isservi
biex tiffaċilita’
l-analiżi talinformazzjoni
mogħtija
mill-bdiewa
għal skopijiet
ta’ sussidji,
reġistrazzjoni,
skemi ta’ kwalita`.
Tħejjew formoli
konċiżi li
jippermettu
r-reġistrazzjoni
elettronika taddettalji tas-siġar
taż-żebbuġ talbdiewa. Dan ser
jagħmilha possibli
li l-konferma
tal-produzzjoni
fis-snin suċċessivi
ssir fi ftit sekondi
fejn dawn jibqgħu
l-istess.

Is-servizz se jibqa’
jingħata darbtejn
fis-sena (fi Frar
u Ottubru), flistaġun meta jsir
il-bejgħ tas-siġar
tal-frott.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 2
April sa Ġunju

Madwar 1,300
persuna fis-sena.

800 persuna.

Madwar 1,900.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

9

8

12

11

10

31

It-taħrig
neċessarju
baqa’ jingħata u
l-ispezzjonijiet
konġunti komplew
matul dan ilperjodu.
Spezzjonijiet
konġunti komplew
matul Ġunju.

Ġie mogħti
t-taħriġ neċessarju
lill-impjegati
biex ikunu
jistgħu jipprovdu
s-servizz.
Il-membri l-ġodda
tal-Food Safety
Committee
ltaqgħu għallewwel darba
f’Jannar. Saru
spezzjonijiet
inizjali konġunti
mal-VAT, Port
Health, u Dwana
biex tkun tista’
tintlaħaq il-miżura.

Spezzjonijiet fitosanitarji u spezzjonijiet oħra biex jintlaħqu l-istandards
neċessarji ta’ pjanti u żrieragħ. Dan is-servizz għandu jnaqqas ir-riżorsi
neċessarji u fl-istess ħin isarraf fi tnaqqis fl-ispejjeż għad-Dipartimenti
involuti. Barra minn hekk, l-awtoriżżazzjoni tal-ħruġ ta’ passaporti talpjanti (fitosanitarji) u dokumentazzjoni oħra jiġu pproċessati flimkien
biex jitjieb aktar is-servizz offrut lill-pubbliku.

Spezzjonijiet fil-portijiet fuq pjanti u żrieragħ li jidħlu Malta isiru b’mod
konġunt ma’ awtoritajiet kompetenti oħra. B’mod indirett, din il-miżura
tnaqqas il-piż amministrattiv għall-partijiet involuti. Entitajiet oħra li
qed jiġu involuti jinkludu id-Dipartimenti tal-VAT, Port Health u Dwana.
Din il-miżura tevita ripetizzjoni żejda ta’ spezzjonijiet mill-entitajiet
differenti u b’hekk inaqqsu l-ħin għall-kummerċjanti biex jikkollaboraw
mal-ispetturi rispettivi.

Il-freephone u
l-email ġenerali
bdew jiffunzjonaw
b’mod regolari.

Ġie introdott
freephone
biex il-klijenti
jistgħu jaqbdu
lid-dipartiment
mingħajr spejjeż
żejda. Uffiċjal
tal-customer
care ġie assenjat
biex jirrispondi
t-telefonati.

Il-klijenti jkunu jistgħu jikkuntattjaw b’xejn lid-Direttorat responsabbli
għas-saħħa tal-pjanti. Dan is-servizz qed jingħata permezz ta’ onestop-shop li għandu jkollu r-responsabbilta` li jirrispondi għat-talbiet
u l-ilmenti tal-pubbliku b’mod immedjat. Kull talba tiġi indirizzata milluffiċċjali tal-customer care.

Aktar laqgħat ġew
organizzati f’dan
ir-rigward biex tiġi
żviluppata l-aħjar
sistema.

Ġie żviluppat
rapport inizjali
li ġie analizzat
internament.

Introduzzjoni ta’ Point of Sale System biex jinġabru l-flus fil-Biċċerija.
Din il-miżura għandha tiffaċilita l-ġbir ta’ flus u telimina riskji oħrajn
għas-sigurta’ fuq min ikun qed jiġbor il-flus.

KWART 2
April sa Ġunju

L-answering
machine ġiet
installata u bdiet
taħdem.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Installazjoni ta’ answering machine fin-Nursery f’San Vincenz De Paule
biex il-pubbliku jkun jista’ jħalli messaġġ jekk iċempel f’ħinijiet fejn ittelefonata ma tkunx tista’ tiġi imwieġba.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Tkomplew
il-laqgħat u
l-analiżi inkluż
mal-Ministeru
tal-Finanzi f’dan
ir-rigward.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Madwar 24
spezzjoni
konġunta fis-sena.

250 entita’
reġistrata maddipartiment.

Madwar 1,000 fissena.

110 rziezet talmajjali
282 rziezet talbaqar
1,600 rziezet talħrief, mogħoż u
nagħaġ.

Madwar 2,000 każ
fis-sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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15

14

13

Bdew jiġu
analizzati l-prattiċi
ta’ xogħol fiddipartiment
biex tkun tista’
tiġi żviluppata
s-sistema.

Bdew jiġu
analizzati l-prattiċi
ta’ xogħol fiddipartiment
biex tkun tista’
tiġi żviluppata
s-sistema.

Pagamenti onlajn għal servizzi mogħtija lill-fish farms.

Pagamenti onlajn għal servizzi mogħtija mill-Unit Legali tal-Fisheries.

L-uffiċjali għandhom jattendu għal taħriġ organizzat mill-Kummissjoni
Ewropea biex itejbu l-prestazzjoni tagħhom u jitgħallmu jkunu aktar
flessibli, effiċjenti u jaħdmu b’mod konsistenti u uniformi.

Ġiet introdotta
sistema
kompjuterizzata
għall-kontroll
ta’ dokumenti
mis-Scientific
and Technical
Coordination Unit,
flimkien madDirettorat. Saru
wkoll abbozzi
ta’ proċeduri
operattivi.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Titjib tal-kapaċità amministrattiva tad-Direttorat għas-saħħa tal-pjanti.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Komplew jiġu
analizzati l-prattiċi
tax-xogħol
fid-dipartiment
biex tkun tista’
tiġi żviluppata
s-sistema.

L-ewwel fażi
li tinkorpora
implimentazzjoni
ta’ kontroll fuq iddokumenti u taħriġ
lill-impjegati ġiet
finalizzata.
It-tieni fażi li
tinkludi fiha
spezzjonijiet
skont il-proċeduri
operattivi ġiet
implimentata
wkoll.

KWART 2
April sa Ġunju

Is-sistema qed
tiġi żviluppata
internament.

Is-sistema qed
tiġi żviluppata
internament.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Ġie deċiż li din
is-sistema tiġi
integrata ma’
sistema aktar
komprensiva li se
tkopri soluzzjoni t’
informatika għaddirettorat kollu.
Liema sistema
se tidħol fis-seħħ
fl-2015.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Din is-sistema
ġiet integrata
ma’ sistema aktar
komprensiva li se
tkopri soluzzjoni
ta’ informatika
għad-direttorat
kollu. Liema
sistema se tidħol
fis-seħħ sal-aħħar
tal-2015.

11-il uffiċjal.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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16

Eżempju tal-burokrazija attwali (li se titneħħa la jiġi implimentat dan
il-one-stop-shop) hija li l-bdiewa li japplikaw għall-permessi tal-MEPA
jeħtieġu pjanta mingħand il-Paying Agency sabiex tiġi ppreżentata lidDirettorat tal-Agrikoltura. Dan il-one-stop-shop inaqqas dawn it-tip ta’
burokraziji peress li ċerti proċessi se jitqassru u ċerti dokumenti jistgħu
jiġu skambjati bejn id-dipartimenti.

Ħolqien ta’ one-stop-shop għall-bdiewa.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Ġew diskussa
il-limitazzjonijiet
biex tintlaħaq
din il-miżura
fosthom kif se
jiġu mqassmin
ir-riżorsi. Saret
laqgħa mal-uffiċjali
tal-MEPA biex
jiġi żviluppat
pjan għar-riżorsi
umani li hemm
bżonn biex tiġi
implimentata
s-sistema.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Wara li ġie
approvat l-abbozz
tas-sistema,
l-entitajiet qablu
fuq is-sistema li
għanda tiġi użata
għall-one-stopshop u din bdiet
topera minn Ta’
Qali. Żewġ uffiċjali
ġew assenjati biex
joperaw is-sistema
l-ġdida.

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Madwar 6,000
persuna.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti
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3

2

1

L-abbozz tal-Att
tlesta u ġie rivedut
mill-uffiċċju talAvukat Ġenerali.

L-informazzjoni
fuq il-konfini u
l-kalkoli mill-ġdid
tal-linji medjana
b’mod diġitali
tlestew.

B’koordinament
mad-Dipartiment
tal-Immaniġġjar
tat-Traffiku fi ħdan
Transport Malta, se
jiġu nimplmentati
13-il e-form relatata
ma’ e-services
għall-kunsilli lokali u
l-pubbliku in ġenerali
biex japplika għal
traffic calming
measures. Dawn
is-servizzi jkopru
applikazzjonijiet għal
servizzi varji offruti
mid-Dipartiment
tal-Immaniġġjar
tat-Traffiku fi ħdan
Transport Malta.
L-inizjattiva hija
maħsuba biex
tiċċentraliżża kull
talba li ssir f’dan irrigward u tarmoniżża
r-relazzjoni bejn
Transport Malta,
il-kunsilli lokali u
l-pubbliku in ġenerali.

Tiġi żviluppata database li tiġbor fiha l-informazzjoni kollha b’mod
diġitali rigward it-tiftix għaż-żejt.

Introduzzjoni tal-e-forms.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Twaqqif ta’ Korporazzjoni Nazzjonali għaż-żejt u l-gass.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Ġiet imwaqqfa
sistema ġeografika
li tiġbor fiha
l-informazzjoni fuq
il-konfini kif ukoll
informazzjoni oħra
dwar it-tiftix għażżejt li diġa tinstab
f’mod diġitali.

L-ispeċificazzjoniet
għall-espressjoni
ta’ interess jew
sejħa ta’ offerti
qed jiġu mfassla.
Waqt li qed isir
dan ix-xogħol qed
jiġu eżaminati
alternattivi oħra.
Id-Dipartiment talImmaniġġjar tatTraffiku flimkien
mal-kunsilli lokali
b’koordinament
mal-MITA qiegħed
fil-proċess li
japprova dawn l-eforms .

L-abbozz talAtt ġie propost
għat-twaqqif ta’
Awtorità u ġie
rivedut mill-Justice
Unit. Memo għallkunsiderazzjoni
tal-Ministru ġie
preparat ukoll.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Wara deċiżjoni
tal-Kabinett gew
studjati t-tip ta’
organizzazzjoniet
li jistgħu jintużaw
sabiex tiġi
imwaqqfa din
l-entità.

KWART 2
April sa Ġunju

Qed isir xogħol
mid-Dipartiment
biex jitnaqqas
l-ammont ta’
xogħol li kien ser
joħroġ bħala sejħa
għall-offerti.

Ġie deċiż millKabinett li jsir xi
tibdil fl-abbozz.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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8

7

6

5

4

Is-servizz taleTransfers li
jippermetti
t-trasferiment
ta’ vettura minn
sid għal ieħor
permezz ta’
aġenti qiegħed
fil-proċess finali ta’
implimentazzjoni.
Qed issir Demo
lill-kumpaniji
tal-assikurazzjoni
kif ukoll taħriġ
qed jiġi pprovdut
lill-aġenti. Sistema
tinsab live għal TM
piloting.
Il-miżura qed tiġi
diskussa malAvukati.

Il-miżura qed tiġi
diskussa malAvukati.

Il-miżura qed tiġi
diskussa malAvukati.

Il-miżura qed tiġi
diskussa malAvukati.

Trasferiment ta’ vettura lil-Limited Liability Company.

Trasferiment ta’ vettura permezz ta’ wirt.

Approvazzjoni tal-konjugi għax-xerrej ta’ vettura.

Trasferiment ta’ pjanċi ta’ reġistrazzjoni.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Trasferiment onlajn ta’ vettura.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Is-sistema qed
tiġi diskussa malAvukati.

KWART 2
April sa Ġunju

Il-miżura trid tiġi
diskussa fuq livell
ta’ Bord (TM)

Sar qbil biex
titneħħa
l-kundizzjoni
t’approvazzjoni
tal-konjugi waqt
bejgħ ta’ vettura.

Sar qbil biex
jinbidel ilproċess talapplikazzjonijiet
u jinbidlu
l-kundizzjonijiet
f’formola VEH 10.

Sar qbil fuq tibdil
fis-sistema.

Transport Malta
qed tiddiskuti
il-ħtiġijiet finali
mal-Assoċjazzjoni
Maltija talAssikurazzjoni u
qed tiffinalizza
kampanja ta’
reklamar bl-iskop li
tniedi l-iskema.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Transport Malta
qed tanalizza
s-sistema u
qed tiffinalizza
kampanja ta’
reklamar bl-iskop li
tniedi l-iskema.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

10,000

40,000

40,000

40,000

40,000

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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11

10

9

Il-miżura qed tiġi
diskussa malAvukati.

a) eREG
- Electronic
Registration
of Commercial
Vehicles - din
is-sistema għadha
qed tiġi żviluppata.
Dan is-servizz
se jippermetti
r-reġistrazzjoni ta’
vetturi kummerċjali
permezz tal-eREG
portal.

Kundizzjoni rigward assikrrazzjoni fuq l-isem tas-sid reġistrat talvettura.

Implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet relatati ma’ ICT.

b) European
Registers of
Road Transport
Undertakings
(ERRU) - din issistema tippermetti
l-iskambju
t’informazzjoni bejn
Stati Membri biex
jiġu mmoniterjati
l-proċeduri ta’
trasport fuq l-art
u jaraw li dawn
qed jiġu osservati
skont regolamenti
eżistenti. Is-sistema
qed tiġi finalizzata
u qed tiġi ttestjata
mill-UE.

Il-miżura qed tiġi
diskussa malAvukat.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Trasferiment ta’ vetturi minn bejjiegħ għal għand dealer.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Sistema qed tiġi
finalizzata u qed
tiġi ttestjata millUE.

Din is-sistema
għadha qed tiġi
żviluppata.

KWART 2
April sa Ġunju

Sistema bdiet
topera. Is-sistema
ta’ Malta ġiet
mqabbda mannetwork tal-ERRU.

L-iżvilupp
tas-sistema
ġie konkluż.
Għandu jsir User
Acceptance
Testing tassistema.

Din il-miżura
qed tiġi diskussa
mal-Assoċjazzjoni
Maltija talAssikurazzjoni

Il-miżura qed tiġi
diskussa malavukati u trid tiġi
diskussa fuq livell
ta’ Bord (TM)

KWART 3
Lulju sa Settembru

Sistema bdiet
topera u d-data
kollha ġiet
mdaħħla fl-istess
sistema.

Sistema għadha
qed tiġi ttestjata.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

1,000

40,000

10,000

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

38

11

Tkompli: Implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet relatati ma’ ICT.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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d) Skambju
t’informazzjoni fuq
offiżi relatati mattraffiku u sigurtà
fit-toroq. Il-ħtiġijiet
għas-sistema
ġew finalizzati
u trid tinkiseb
approvazzjoni
għall-iżvilupp tassistema.

ċ) RESPER
hija network
telematika
għall-iskambju
t’informazzjoni
bejn awtoritajiet
nazzjonali
responsabbli millħruġ ta’ liċenzji
tas-sewqan, b’mod
partikulari sabiex
jiġi ggarantit
rikonoxximent ta’
dokumentazzjoni
u drittijiet li
joriġinaw minn
Stati Membri
u sabiex tiġi
miġġielda
l-possibiltà ta’
dokumentazzjoni
falza jew ħruġ ta’
liċenzji doppji.
Is-sistema ġiet
finalizzata u qed
tiġi ttestjata /
ikkumissjonata
mill-UE.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Il-ħtiġijiet
għas-sistema
ġew finalizzati
u trid tinkiseb
approvazzjoni
għall-iżvilupp tassistema.

Sistema qed tiġi
finalizzata u qed
tiġi ttestjata millUE.

KWART 2
April sa Ġunju

Regolamenti
ġodda ġew
ippublikati.

Sistema ġiet
implimentata.

Sistema qed tiġi
finalizzata u qed
tiġi ttesttjata
mill-UE. Issistema ta’ Malta
ġiet imqabbda
man-network tarRESPER.

Ħtiġijiet tassistema ġew
finalizzati u
qed nistennew
approvazzjoni
mill-Kabinett
minħabba li ċertu
tibdil ġie propost
fir-regolamenti
preżenti. Żvilupp
tas-sistema
ġie approvat.
Il-funzjonalita’
tas-sistema qed
tiġi diskussa
minħabba tibdil
fir-regolamenti.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

KWART 3
Lulju sa Settembru

5,000

500

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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12

11

Email Accounts u Document Management System.

Tkompli: Implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet relatati ma’ ICT.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Trasferiment għallplatform Exchange
2010 mill-MITA.

f) Żvilupp tanNational Single
Window (NSW)
bi preparazzjoni
għallimplimentazzjoni
ta’ Direttiva
2010/65/EU sabiex
jiġi ssimplifikat
u armonizzat
il-proċess
amministrattiv
relatat malformalitajiet talport billi jiffaċilita’
t-trasmissjoni ta’
informazzjoni
elettronika u
proċeduri ta’
reporting. Filpreżent il-ħtiġijiet
għal din issistema qed jiġu
analizzati permezz
tal-programm
MEDNET.

e) Tiġdid onlajn
tal-liċenzji nawtiċi.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Fil-preżent ilħtiġijiet għal din
is-sistema qed jiġu
analizzati permezz
tal-programm
MEDNET.

Diskussjonijiet fuq
dan il-proċess.

KWART 2
April sa Ġunju

Diskussjonijiet fuq
dan il-proċess.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Fil-mument qed
jiġu esplorati
possibilitajiet
ġodda għalliżvilupp ta’ din
is-sistema.

TM qed tistenna
l-implimentazzjoni
tas-sistema missupplier.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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14
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L-oġġettiv ewlieni ta’ dan il-proġett huwa li jiffaċilita’ l-katina ta’
trasport bejn Malta u Sqallija għall-integrazzjoni ta’ sistema ta’ trasport
multimodal b’sapport lin-network tat-TEN-T corridor 5. Il-web-GIS
platform se tippermetti l-viżwalizzazzjoni ta’ georeferenced data fuq
is-sistemi ta’ trasport billi tippromwovi s-simplifikazzjoni ta’ djalogu,
ppjanar, disinn u implimentazzjoni u għaldaqstant se tiffaċilita` wkoll
id-djalogu maċ-ċittadini u l-istakeholders.

Proġett STREETS

Transport Malta timmaniġġja ċertifikati ta’ kompetenza għall-baħħara
li huma assenjati fuq bastimenti li huma suġġetti taħt l-Att dwar irReġistrazzjoni ta’ Bastimenti Merkantili u taħt il-Konvenzjoni tal-STCW.
Transport Malta tinsab fil-proċess li timplimenta soluzzjoni ġdida
minflok sistema eżistenti, biex tipproċessa dawn iċ-ċertifikati. Din
is-sistema mistennija tarmonizza u tiffaċilita’ l-proċess għall-uffiċjali
ta’ Transport Malta, il-pubbliku in ġenerali, aġenti u stakeholders oħra
fis-settur. Din is-sistema se tinkludi faċilita’ ta’ ħlasijiet onlajn biex jiġi
ssimplifikat il-ħruġ ta’ dawn iċ-ċertifikati.

Żvilupp ta’ Soluzzjoni Integrata għaċ-Ċertifikazzjoni ta’ Baħħara.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦAT-TRASPORT U INFRASTRUTTURA

Ingħata t-Tender.

Ħareġ it-tender
għal-proġett.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Dokument ta’
tender qed jiġi
ppreparat. Qed
isir koordinament
mas-sezzjoni
tal-Procurement
sabiex jinħareġ
e-Tender.

KWART 2
April sa Ġunju

Qed jiġi ppreparat
dokument biex
jinħareġ tender.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Dokument ta’
tender qed jiġi
finalizzat.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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1

Din il-miżura tinkludi fost l-oħrajn, żmien iqsar biex tingħata l-għotja
u bidla fil-proċess minn karta stampata għall-proċess elettroniku biex
b’hekk tingħata attenzjoni akbar lejn il-ħarsien ambjentali.

Il-pagament ta’ sussidju li jingħata lill-istudenti Għawdxin li qegħdin
jsegwu kors Post Sekondarju f’Malta ser isir permezz ta’ pagament
dirett fil-kont bankarju tagħhom.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Għaddejjin diskussjonijiet u trattattivi bejn il-Ministeru Għal Għawdex u l-Ministeru
tal Finanzi.

KWART 1
Jannar sa Marzu

900

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Il-miżura ġiet
implimentata, blewwel pagament
isir f’Jannar 2015.

Kummenti
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Tisħiħ tal-websajt tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għal Għaqdiet Volontarji
u l-introduzzjoni ta’ servizzi onlajn li t’għaqdiet volontarji (eż, reġistrar
t’’għaqdiet, is-sottomissjoni ta’ dokumenti) biex jitħaffef l-ipproċessar
t’applikazzjonijiet.

L-NCPE abbozzat standard operating procedures li jiżguraw aktar
ċertezza għal dawk li jressqu l-ilmenti tagħhom. Dawn l-istess
proċeduri jikkjarifikaw ir-regolamenti ta’ kif l-NCPE taħdem fuq
l-ilmenti li tirċievi.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Ħarġet sejħa
biex jiġi ngaġġat
persuna biex
tkun tista’ tieħu
ħsieb is-sistema
elettronika talUffiċċju. Dan biex
jimla’ l-vakanza li
ħalliet il-persuna li
qabel kienet tieħu
ħsieb is-sistema.

Il-proċeduri kif
deskritt f’Avviż
Legali, komplew
jiġu segwiti f’Q1.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Permezz tal-ETC
inħarġet sejħa
oħra għall-persuni
fuq it-tielet parti
tar-reġistru. F’April
saru l-intervisti u
ntgħażlet waħda
mill-applikanti li
ġiet impjegata
f’Ġunju.

Il-proċeduri kif
deskritt f’Avviż
Legali, komplew
jiġu segwiti f’Q2.

KWART 2
April sa Ġunju

Beda x-xogħol
u riċerki fuq
l-iddisinjar
il-ġdid tas-sit
elettroniku u fuq
is-simplifikazzjoni
tal-proċessi u
sistemi kif il-klijenti
u l-pubbliku
inġenerali jistgħu
jinqdew aħjar u
b’aktar effiċjenza u
b’mod trasparenti.
Wara li tlesta
l-iddisinjar kollu
ta’ dan is-sit, saret
laqgħa mal-Kap
tal-IT fi ħdan dan ilMinisteru sabiex jiġi
diskuss il-pjan għattwettiq ta’ dan
il-proġett. Bdew
diskussjonijiet ta’
kif ser jiġi finanzjat
dan il-proġett.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Intalbu finanzi
għal dan il-proġett
fil-vot tal-IT u biex
din is-sistema
tkun tista’ tiġi
introdotta fissena 2015 biex
tkun tista’ tkopri
ukoll l-emendi li
għandhom jidħlu
fis-seħħ fir-rigward
tal-Għaqdiet
Volontarji.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Sal-bidu ta’
Dicembru tassena 2014, kien
hemm 80 ilment.
Għaldaqstant,
dawn il-proċeduri,
affettwaw ilpartijiet kollha
involuti f’dawn
l-ilmenti.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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Awtorità dwar il-Mediċina - Introduzzjoni ta’ servizz ġdid: fast track
authorisation procedures għall-applikazzjonijiet li joħorġu minn Artiklu
126a jew Direttiva 2001/83/EC i.

Din l-inizjattiva ġiet identifikata l-iktar minħabba numru ta’ lmenti
li saru minn applikanti għal talbiet bl-FOI li nsistew li ma kienx ġust
li kull darba li jagħmlu talba tkun esposta data personali eċċessiva.
Kien jinħass ukoll li ma kienx ġust li dan isir meta ħafna mill-applikanti
huma ħaddiema fix-xandir u mezzi oħra tal-media li kienu qed jagħmlu
t-talbiet fil-kapaċità professjonali tagħhom u mhux dik personali.

FOI - It-tneħħija tal-preżentazzjoni obbligatorja ta’ kopja tal-karta talidentità meta ssir talba bil-liġi tal-Libertà tal-Informazzjoni.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Saru diskussjonijiet
interni malMinisteru dwar
l-aħjar metodu
kif l-Awtorità
tista’ tkun aktar
effiċjenti wara
li ġew evalwati
l-ilmenti li kienet
tirċievi l-Awtorita’
dwar is-servizzi
tagħha f’dan ilqasam.

Saru taħdidiet
sabiex ikun żgurat
li jekk titneħħa
din il-prattika ma
jkunx hemm xi
ksur tal-liġi stess.
Hekk kif dan
kien żgurat ġiet
iċċirkolata ittra lilluffiċjali FOI (MSDC
3/2014). Barra
minn hekk ġew
aġġornati wkoll
is-siti u l-formoli
onlajn.

KWART 1
Jannar sa Marzu

MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI, AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR U LIBERTAJIET ĊIVILI

Tfassal il-pjan ta’
kif il-proċessi talawtorizzazzjoni
jistgħu jiġu
faċilitati l-proċessi.
Bdew iddiskussjonijiet malistakeholders.

KWART 2
April sa Ġunju

Tkomplew iddiskussjonijiet
mal-Kamra
tal-Kummerċ
biex jiġi żgurat li
ma jkunx hemm
riperkussjonijiet
negattivi għallpazjenti. F’Lulju
tressaq memo
lill-Kabinett dwar
is-suġġett wara
ftehim mal-Kamra
tal-Kummerċ.
Ġie approvat
u f’Settembru
l-proċeduri
l-ġodda daħlu fisseħħ.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Madwar
340 Market
Authorisation
Holder.

Lil kull min
jagħmel talba
bil-liġi tal-Liberta`
tal-Informazzjoni li
hija medja ta’ 100
fis-sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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5

L-Awtorita
bagħtet cirkulari
lil kull Market
Authorisation
Holder biex
inħeġġuhom
jissottomettu
l-applikazzjonijiet
tagħhom
elettronikament.
Inxtraw screens
doppji lill-istaff
biex niffaċilitaw
l-ipproċessar
tagħhom.
Saret analiżi talaħjar mezz ta’ kif
din il-miżura tista’
tiġi implimentata u
sar pjan t’azzjoni.

Awtorita` dwar il-Mediċina - Jiġi msaħħaħ il-sit elettroniku talAwtorita` biex iċ-ċittadini jkunu infurmati dwar l-aħħar prodotti
mediċinali li ġew awtorizzati. Is-sistema maħsuba għandha tipprovdi kull
informazzjoni lill-konsumaturi u pazjenti dwar mediċini diversi li jistgħu
jinxtraw f’Malta.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Awtorita’ dwar il-Mediċini - Inħeġġu applikanti jissottomettu
l-applikazzjoni tagħhom elettronikament.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Bdew iddiskussjonijiet malistakeholders dwar
kif l-informazzjoni
dwar il-mediċini
tista’ tinġabar
b’mod aktar
effiċjenti u filħin. Saru ukoll
diskussjonijiet
tal-aħjar sistemi li
jistgħu jintużaw.

KWART 2
April sa Ġunju

Beda x-xogħol
u riċerki fuq
l-iddisinjar il-ġdid
tas-sit elettroniku.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Database hija
aċċessibli
għall-pubbliku
inġenerali.

Madwar
340 Market
Authorisation
Holder.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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L-Awtorità dwar il-Mediċini bdiet timplimenta Sistema ta’ Liċenzjar
ġdid abbażi ta’ riżultat ta’ tender li bħalissa qed jiġi aġġudikat. Din
se tiffaċilita’ x-xogħol u l-immaniġjar ta’ dokumenti, isaħħaħ ilkomunikazzjoni mal-partijiet interessati u tipprovdi informazzjoni fil-ħin
tal-ipproċessar tal-applikazzjonijet għall-awtorizzazzjoni ta’ mediċini.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

L-aħjar offerta
kienet dik talIrlanda. MOU
ġie ffirmat
mill-partijiet u
aktar negozjati
qegħdin isiru
bejn il-partijiet.
L-aġġornar tassistema qed jsir
fil-mument.

KWART 3
Lulju sa Settembru

L-Awtorità dwar
il-Mediċini ħadmet
ma’ tliet aġenzji
sabiex iġġib l-aħjar
sistema.

KWART 2
April sa Ġunju

L-Awtorita`
dwar il-Mediċini
ikkunsidrat
sistemi differenti
fl-Ewropa. Ġew
analizzati tliet
sistemi.

KWART 1
Jannar sa Marzu

L-Awtorita`
dwar il-Mediċini
lestiet il-proċess
tat-tender dwar
l-Integrated
Licensing
Management
Solution. It-tender
ġie kanċellat
minħabba li ma
kien hemm l-ebda
sottomissjoni li
taqdi l-kriterji
tat-tender.
Kien hemm
diskussjonijiet tasCIOs. Kien hemm
xi diskussjonijiet
mal- European
Medicines Agency
għas-sapport ma’
din l-Aġenzija.

MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI, AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR U LIBERTAJIET ĊIVILI

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.
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49

8

DIER- It-tneħħija tal-ħtieġa li klijent ikollu bżonn jiġi jiffirma Claim
Settlement Form wara li jkun sar ilment (minflok ilment) madDipartiment dwar pagi mnaqqsa jew fejn il-paga ma tħallsitx. Biex
il-proċess jiġi simplifikat minflok il-ħtieġa li l-persuna jiġi biex jimla
l-formola, dan jirċievi ittra mid-Dipartiment li l-każ tiegħu ngħalaq.
Jingħata perjodu ta’ żmien biex jekk persuna ma taqbilx tkun tista’
tappella.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

F’Novembru 2014,
il-proċedura ta’
simplifikazzjoni
ġiet implimentata
wkoll mit-Taqsima
tat-Terminations
fejn l-iffirmar talClaim Settlement
Form huwa
meħtieġ biex
il-każ ikun jista’
jingħalaq. Din
il-miżura għalhekk
ġiet implimentata
fit-Taqsima tatTerminations bi
prova għal tliet
xhur sabiex ikun
aċċertat li ma
jirriżulta ebda
tfixkil fl-operat
tal-każijiet ta’ din
it-taqsima.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Il-proċedura ta’
simplifikazzjoni
tal-burokrazija
ġiet implimentata
minn Awwissu
2014 fit-Taqsima
tal-Ispettorat.

KWART 2
April sa Ġunju

Tkomplew
it-taħdidiet u
t-tħejjijiet biex ilproċess jitwettaq.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Twettqu taħdidiet
internament sabiex
jiġi stabbilit kif
tiġi implimentata
din il-bidla
filwaqt li tqiesu
l-konsegwenzi
possibli li jistgħu
jirriżultaw meta
din il-bidla ta’
simplifikazzjoni
tidħol fis-seħħ. Ġie
deċiż għalhekk li
din il-bidla tidħol
gradwalment fiżżewġ taqsimiet
tal-Infurzar tadDipartiment, dawk
tal-Ispettorat u
tat-Terminations
u jingħata żmien
ta’ prova biex ikun
stabbilit jekk din ilbidla twassalx għal
xi konsegwenzi
negattivi.

Bħala medja fuq
każijiet ta’ dan
it-tip f’dawn
l-aħħar erba’ snin,
huwa maħsub li
din il-miżura ser
taffettwa medja
ta’ 560 persuna
f’sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti
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MCCAA - Użu aħjar ta’ servizzi onlajn.

MCCAA - Reviżjoni interna tal-leġiżlazzjoni u l-proċeduri eżistenti għal
servizz aktar effiċjenti u inqas burokratiku.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Twaqqif ta’
kumitat għassimplifikazzjoni
tal-burokrazija
fejn hemm
rappreżentanti
tal-manigment
tal-MCCAA, Bord
tal-Gvernaturi u
l-Ministeru.
Funzjoni ta’ IT
aktar b’saħħitha fi
ħdan MCCAA. Dan
jinkludi r-reklutaġġ
ta’ maniġer tal-IT.

Twaqqif ta’
kumitat għassimplifikazzjoni
tal-burokrazija
fejn hemm
rappreżentanti
tal-maniġment
tal-MCCAA, Bord
tal-Gvernaturi u
l-Ministeru.

KWART 1
Jannar sa Marzu

MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI, AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR U LIBERTAJIET ĊIVILI

Sar taħriġ
għall-uffiċjali
għall-affarijiet
tal-Konsumatur
fil-ħiliet ta’
Medjazzjoni u
Konċiljazzjoni.
Qed isiru
wkoll tibdil filproċeduri interni
li għandhom jiġu
implimentati
dalwaqt.

Jinżammu numru
ta’ laqgħat ta’
informazzjoni
għall-istaff kollu
tal-MCCAA
biex jiġi spjegat
il-flow charts
u kif għandha
tiġi eliminata
l-burokrazija żejda.
Komunikazzjoni
aħjar bejn
l-Uffiċċju għallAffarijiet talKonsumatur u
t-Tribunal talKonsumatur sabiex
il-konsumaturi
jkollhom
proċedura inqas
burokratika meta
jinfetaħ każ
mat-Tribunal talKonsumatur.
Proċedura
aktar effiċjenti
lill-operaturi
ekonomiċi biex
jirreġistraw kimiċi,
liftijiet, eċċ billi
jagħmlu użu ta’
servizzi ġodda
ta’ reġistrazzjoni
onlajn.
Taħriġ f’Sistemi
ta’ Maniġjar ta’
Kwalità (ISO
9001) għall- OCA,
OC u Corporate
Services bil-għan
li jipprovdu servizz
effettiv lill-klijenti
tal-MCCAA
bi proċeduri
burokratiċi millanqas.

Jitfasslu flow
charts simplifikati
tal-proċeduri
tax-xogħol talentitajiet talMCCAA biex tiġi
identifikata fejn
hemm burokrazija
żejda u jekk
leġiżlazzjoni u
l-proċeduri
jistgħux jiġu
emendati.

Diskussjonijiet filkumitat dwar pjan
ta’ kif għandhom
jitwettqu l-bidliet.

Faċilità aktar
effiċjenti biex
jinxtraw standards
tekniċi permezz
ta’ faċilità ta’ xiri
onlajn.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 2
April sa Ġunju

Madwar 500
ażjenda minn
setturi varji talindustrija Maltija
jibbenifikaw.

Madwar 1,600
konsumatur
fis-sena li jiġu
l-uffiċċju talAwtorità biex
jagħmlu xi lment
jew jitolbu parir.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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Malta Council for the Volontary Sector - Użu ta’ Ċentri Volontarji applikazzjonijiet onlajn.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Jiġu identifikati
s-siti fejn
għandhom
jinfetħu ċentri għal
volontarjat u kif issistema tal-kunsill
tista’ titjieb.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Bdew iddiskussjonijiet
mad-Dipartiment
tal-artijiet biex jiġi
identifikat bini li
jistgħu jintużaw
bħala ċentri.
Ġew identifikati
tliet postijiet,
Il-Belt, il-Qawra u
Marsaxlokk.

KWART 2
April sa Ġunju

Il-post fil-Belt
għadda f’idejn
il-Kunsill u beda
xogħol ta’ tisbiħ.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Saru diskussjonijiet
u ftehim dwar
propjeta` filQawra. Tkompla
x-xogħol fuq
il-post fil-Belt.
Ġiet diskussa
applikazzjoni
onlajn sabiex
tintuża minn
għaqdiet volontarji
li jkunu jridu
jużaw il-faċilitajiet
taċ-Ċentru talVolontarjat.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Aktar minn 200
organizzazzjoni
volontarja
mistennija jużaw
din is-sistema
u dawn ilpropjetajiet.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tigi
implementata.

L-ewwel Ċentru
tal-Volontarjat
fil-Belt infetaħ
f’Diċembru 2014.
L-applikazzjoni
onlajn u ċ-ċentru
fil-Qawra
mistennija jkunu
lesti fil-bidu ta’ din
is-sena.

Kummenti
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5

4

3

2

1

Approvata liġi ġdida tal-privattivi li fost l-oħrajn tintroduċi l-possibilta’
t’appell quddiem Arbitru jew Tribunal flok Qorti.

Direttorju onlajn tal-Liċenzji tal-Kummerċ.

Liċenzja ta’ Bejjiegħ fit-Toroq (Pedlar) u Bejjiegħ bl-Imnut Ambulanti
(Itinerant Wholesaler) saret trasferibbli lil xi membru tal-familja taddetentur ta’ liċenzja li jkun sieħeb, omm, missier, iben, bint, ħu jew oħt
id-detentur tal-liċenzja.

Sistema installata
bi prova.

Implimentata.

Il-liġi ġiet
approvata.

Il-liġi ser tidħol
fis-seħħ fil-bidu
tat-2015 meta
jitwaqqaf ittribunal.

Is-Sezzjoni
qed tistenna
l-approvazzjoni
tad-Data
Protection Office.

105

Din saret matul
l-aħħar sentejn.
Ġiet Introdotta
għall-kumplament
tal-Ħdud.

Permezz ta’ Notifika fil-Gazzetta tal-Gvern, il-ħwienet bdew jiftħu filfesti pubbliċi mingħajr ma’ jkollhom iħallsu 700 ewro.

Ittieħdet iddeċiżjoni.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Madwar 10
importaturi jew
esportaturi.

m’għadux obbligat li jmur għand is-Sanità biex dawn jagħmlu
spezzjoni fil-ħanut biex jingħata food safety certificate sakemm:
a) l-attività kummerċjali ser tibqà l-istess;
b) l-applikazzjoni tkun akkumpanjata b`evidenza ċara li l-persuna
l-ġdida hi l-werrieta tal-liċenzjat; u
c) tingħata evidenza ċara li turi li l-post kummerċjali kien jintuża sa
sena qabel l-applikazzjoni.
Komplew ittaħdidiet.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Bdew it-taħdidiet
mal-Pulizija u malArmata.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Tneħħa l-bżonn ta’ liċenzja tal-importazzjoni/esportazzjoni fil-każ ta’
intra-EU transfers ta’ ċertu armi li jkollhom il-Prior Consent Form millPulizija.

KWART 2
April sa Ġunju

Kull ħanut li huwa,
kien, jew ser ikun
liċenzjat li jbiegħ
l-ikel bħal ħwienet
tal-merċa, tallaħam, tal-ħaxix
eċċ)

Bdew it-taħdidiet
mad-Dipartiment
tas-Saħħa.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Deċizjoni ttieħdet
f’April.

Meta bniedem liċenzjat jiġi nieqes u dak li ser jeħodlu postu huwa
l-werrriet:

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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7c

7b

Saru ħames
laqgħat.

Saru żewġ laqgħat.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Laqgħat mal-artiġjani minn setturi varji biex jingħataw l-opportunita` li
jagħtu s-suġġerimenti dwar aspetti u problemi li jiltaqgħu magħhom.

Ix-xogħol beda
f'koperazzjoni malOHIM (Community
Trademark and
Design Office) fuq
dan il-proġett.

KWART 2
April sa Ġunju

Ix-xogħol beda bilkoperazzjoni mallOHIM (Community
Trademark and
Design Office) fuq
dan il-proġett.

Ix-xogħol beda bilkoperazzjoni malOHIM (Community
Trademark and
Design Office) fuq
dan il-proġett.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Sistema elettronika ġdida għall-ipproċessar tat-trademarks.

Servizz ta’ onlajn filing għall-applikazzjonijiet tad-disinni.

Dawn is-servizzi ta’ onlajn filing u s-sistema ġdida ta’ proċessar ta’
trademarks joffru servizzi izjed effiċjenti lill-klijenti ta’ dan l-uffiċċju li
jinkludu fost oħrajn intrapriżi żgħar lokali.

Servizz ta’ onlajn filing għall-applikazzjonijiet tat-trademarks.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U INTRAPRIŻI ŻGĦAR
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54

Saru tmien
laqgħat. IdDipartiment
qiegħed fil-proċess
li jevalwa dawn ilkontribuzzjonijiet
kollha filwaqt li
diġa` bdejna
nimplimentaw
xi suġġerimenti
fosthom
l-organizazzjoni
tal-fieri u Gieħ
l-artiġjanat.

Bħalissa qed isir
xogħol fuq data
cleansing, user
acceptance testing
u data migration.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

F’xi forma jew
oħra din il-miżura
tolqot jew ser
tolqot madwar
1,000 artiġjan.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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2

1

Saru diversi
laqgħat u tresqu
diversi proposti
ta’ kif din il-miżura
tista’ titħaddem.
Ġie studjat ilproċess ta’ xiri ta’
pjanti u ġie adattat
sabiex is-servizz
ikun jista’ jingħata
onlajn.

Ġew studjati
l-proċessi biex
dawn ikunu
riflessi fis-sistema
l-ġdida u sabiex
il-maġġoranza
tal-klijenti ta’ din
is-sistema, jiġifieri
n-Nutara, jkunu
moqdija ħafna aħjar
milli huma llum.

Żvilupp ta’ sistema ġdida ta’ Riċerki fuq Persuni.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Talbiet għall-Pjanti tar-Reġistru tal-Artijiet onlajn.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Il-fondi ġew
allokati u bdiet
tittieħed azzjoni
konkreta. Saru
diskussjonijiet
mal-MEPA
(billi r-Reġistru
tal-Artijiet juża
l-basemap talMEPA għall-pjanti
tiegħu) minħabba
li l-MEPA insistew
li jsir ftehim ġdid
li jkopri dan ixxenarju l-ġdid.

L-iScoping
Document ġie
ffirmat. Matul isSajf ġie ppreżentat
ukoll High Level
Requirements
Report.

Il-MITA ippreżentat
Scoping
Document għal din
is-sistema.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Saret talba
għall-fondi lillMinisteru talFinanzi (permezz
tal-MITA u l-IMU
MHAS). Saret
laqgħa f’Mejju
mal-MFIN sabiex
dan il-proġett jiġi
spjegat aktar fiddettall. F’Ġunju
intbagħtu
kjarifikazzjonijiet
ulterjuri lill-MFIN
wara talba f’dan
is-sens. Ingħata
wkoll Project Brief
lill-MFIN.

KWART 2
April sa Ġunju

Il-High Level
Requirements
Report ġie ffirmat.
Sar ukoll workshop
mal-Kunsill Notarili
sabiex is-sistema,
kemm jista’ jkun
tkun tirrifletti
l-bżonnijiet u
t-talbiet tanNutara . Il-pass
li jmiss huwa li
jinkiteb, jinħareġ u
sussegwentement
jiġi aġġudikat
it-tender għal din
is-sistema.

Il-MEPA bagħtet
ftehim ġdid
fil-bidu ta’ dan
il-kwart. Dan
ġie studjat
u nnegozjat.
Sadanittant beda
x-xogħol malMITA biex isiru
l-enhancements
neċessarji fuq
is-sistema tarReġistru tal-Artijiet
innfisha.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

58

4

3

Il-merger tal-ID card mal-Kartanzjan.

L-Uffiċċju tal-Passaporti qed jaħdem fuq inizjattiva biex jitnaqqsu
l-ħinijiet ta’ stennija, speċjalment fis-sajf.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Bit-tnedija talKarta tal-Identità
l-ġdida fit-12
ta’ Frar 2014 ilverżjoni antika
tal-KartAnzjan ma
baqgħetx tinħareġ
u minflok din
ġiet inkorporata
bħala parti millKarta tal-Identità
nnifisha permezz
ta’ indikatur tal-età
(60+ jew 75+)
fil-parti t’isfel fuq
il-lemin tal-Karta
tal-Identità.
Preżentament iżżewġ verżjonijiet
għadhom validi
sakemm jitlesta
l-eżerċizzju ta’
tiġdid tal-Karta talIdentità sal-aħħar
tal-2015. Talbiet
minn persuni, li
jagħlqu s-sittin jew
il-ħamsa u sebgħin
sena, sabiex
jingħataw Karta
tal-Identità.

Saru diversi
laqgħat u tresqu
diversi proposti
ta’ kif din il-miżura
tista’ titħaddem.

KWART 1
Jannar sa Marzu

L-Uffiċċju talPassaporti estenda
l-ħinijiet tal-ftuħ
tiegħu minn Mejju
sa nofs Awwissu
biex inaqqas
id-dewmien talpubbliku fis-sajf.

KWART 2
April sa Ġunju

Ġie deċiż li
titħaddem sistema
ġdida ta’ ħlas fejn
għall-ħruġ ta’
passaporti bejn
Settembru u Marzu
t-tariffa tkun ta’ 70
ewro waqt li għallperjodu bejn April
s’Awwissu t-tariffa
tkun ta’ 100
ewro. Il-pubbliku
se jkun avżat
b’din l-inizjattiva
permezz ta’ SMS u
avviżi oħra.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Tlestew ilpreparamenti
legali għad-dħul
fis-seħħ tat-Tariffi
l-ġodda. Permezz
tal-Budget 2015,
it-tariffi l-ġodda se
jidħlu fis-seħħ fl-1
ta’Jannar 2015.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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5

Saru diversi
laqgħat u tresqu
diversi proposti ta’
kif din l-inizjattiva
tista’ titħaddem.
Ġew studjati
l-proċessi u ġew
adattati sabiex isservizz ikun jista’
jingħata onlajn.
Ittieħdet azzjoni
biex ix-xogħol li
kien hemm b’lura
fil-permessi għarresidenza, sezzjoni
EU, jitnaqqas. Se
tittieħed azzjoni
simili fis-sezzjoni
tat-Third Country
Nationals (TCN’s)
biex dan isir ukoll
sa Lulju 2014.

Tiżdied l-effiċjenza fil-back office tar-Residenza fid-Dipartiment taċĊittadinanza u Expatriates.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Notifikazzjoni tat-Twelidijiet onlajn.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Saru diversi User
Acceptance
Testing (UAT)
Sessions matul isSajf kollu.

Qegħdin jiġu
studjati metodi
kif jitlesta
x-xogħol b’lura
fid-dipartimenti
kollha, minħabba
żieda kbira
f’applikazzjonijiet
ġodda. Dan l-aktar
għal rikjesta ta’
permess għal
residenza minn
TCNs ikkaġunat
primarjament minn
sitwazzjonijiet
ta’ gwerer u
instabilita’
f’pajjiżi Afrikani, li
kkawżaw influss
kbir ta’ dawn innies f’pajjiżna.

Qegħed isir studju
biex ix-xogħol
b’lura li hemm
fid-Dipartimenti
kollha jiġi għannormal u jinstabu
metodi ġodda ta’
simplifikazzjoni.
Eżempji: B’riżultat
ta’ tibdil f’ċerti
regolamenti,
applikanti
residenti f’Malta
taħt l-iskema
ta’ Residenza
Permanenti u
l-programm ta’
Residenza Globali,
qegħdin jingħataw
permess validu
għal sentejn
minflok għal sena.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Id-dokument
“SDESC” li
jiskatta l-proċess
ta’ żvilupp
tas-sistema ġie
ffinalizzat u
ffirmat mal-MITA.
L-ewwel verżjoni
tas-sistema kienet
lesta fil-bidu ta’
Ġunju.

KWART 2
April sa Ġunju

Is-sistema
għandha tiġi
ffinalizzata
sabiex isiru
l-enhancements
li ġew identifikati
waqt il-UAT tassajf u wara UAT
finali, din tista
tmur live.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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7

6

Effiċjenza fid-Dipartiment taċ-Ċittadinanza.

Beda proċess
biex jiġu ffiltrati
l-applikazzjonijiet
qabel imorru
għand ilprocessing
officers.

Ir-rapport tal-MEU
ġie studjajt millmanagement u
pjan ta’ azzjoni ġie
finalizzat.

Simplifikazzjoni ta’ burokrazija fid-dipartiment taċ-ċittadinanza.

KWART 2
April sa Ġunju

L-applikazzjonijiet
mibgħuta bil-posta
qegħdin jiġu
indirizzati fil-ħin u
m’hemmx xogħol
b’lura fuqhom.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Tkompli: Tiżdied l-effiċjenza fil-back office tar-Residenza fidDipartiment taċ-Ċittadinanza u Expatriates.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Se tiġi mpjegata
persuna, li ġejja
mil-qasam legali,
biex tgħin fl-operat
tad-Dipartiment
taċ-Ċittadinanza.
Peress li hemm
ħafna policies li
jkollhom referenzi
għal-liġijiet Maltin,
dan il-bżonn
inħass iktar.

L-ipproċessar talapplikazzjonijiet,
sezzjoni EU,
miexi regolari,
bl-inklużjoni ta’
impjegat ieħor.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Ġiet impjegata
avukat f’dan
id-dipartiment
biex tissimplifika
u tħaffef
applikazzjonijiet.
Dan billi riformat
l-operat talintervisti għal
mod aktar
sempliċi u tħaffef
fl-ipproċessar talħruġ taċ-ċertifikati
taċ-ċittadinanza.
Qed tiġi mħarrġa
persuna oħra f’dan
id-dipartiment
biex tgħin flintervisti.

Saret analiżi talproċess tax-xogħol
u issa l-applikant
jidħol millewwel quddiem
il-processing
officer u jinqeda
direttament
hemm.

Qiegħed jiġi studjat
mezz, flimkien
mal-uffiċjali tal-IT,
kif persuna tkun
tista’ tapplika
onlajn u anke kif
il-Back Office ikun
jista’ jipproċessa
onlajn wkoll. B’hekk
nevitaw il-folol
fid-dipartiment kif
ukoll li x-xogħol
ġdid jaqa’ b’lura.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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Tkompli: Effiċjenza fid-Dipartiment taċ-Ċittadinanza.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 1
Jannar sa Marzu

Peress li jridu jiġu
wkoll ipproċessati
applikazzjonijiet
li jaslu minn
missjonijiet ta’
Malta barra
minn pajjizna,
l-applikazzjonijiet
kollha jridu
jiġu reġistrati
u jintbagħtu
lill-Principal
Immigration
Officer (PIO) għallkummenti tiegħu.
Meta jiġi lura
mill-PIO, il-proċess
jitkompla u jekk
jinstab li hemm
bżonn ta’ iktar
investigazzjoni
biex jiġi stabbilit
jekk kienx hemm
xi żwieġ ta’
konvenjenza,
l-uffiċjal inkarigat
ikun irid jidħol
f’iktar dettal
għall-analiżi ta’
din l-applikazzjoni.
Hemm iktar
minn metodu
wieħed biex dan
isir, fosthom
interrogazzjonijiet
mal-persuni,
spezzjonijiet filpost mill-PIO u
rikjesta għal aktar
dokumentazzjoni.

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti
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Effiċjenza fid-dipartiment tar-Residenza u Expats.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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a) Ittieħdet azzjoni
u inġabru numru
ta’ e-residence
cards minn dawk
in-nies li applikaw
għalihom.

KWART 1
Jannar sa Marzu

b) Wara ċerti
emendi li saru flAtt għar-Refuġjati,
persuni li ngħataw
protezzjoni
internazzjonali,
speċjalment
protezzjoni
sussidjarja,
qed jingħataw
protezzjoni valida
għal tlett snin
minflok għal sena.
B’konsegwenza
t’hekk, il-permess
għar-residenza
issa qiegħed
jinħareġ għal
tliet snin. Filkaż ta’ tiġdid
jekk l-applikant
m’għandux tibdil
fid-data tiegħu
jkun hemm biss
bżonn ta’ ċertifikat
tar-REFCOM u
timtela’ l-formola
ID 1A. L-istess
japplika għallpersuni bi stat
ta’ protezzjoni
għar-refuġju
jew protezzjoni
umanitarja
temporanja. Ilvalidita ta’ dan
il-permess issa hija
ta’ tliet snin.

KWART 2
April sa Ġunju

Se tiġi identifikata
persuna biex tieħu
ħsieb l-ipproċessar
ta’ permessi li
jinħtieġu urġenza.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Persuna
identifikata
qiegħda taħdem.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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Se jiġi studjat
mezz kif ilbiometriċi
tar-refuġjati isiru
f’post addattat
fiċ-ċentru ta’
detenzjoni.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Effiċjenza fl-operat tal-front office tar-residenza.

KWART 2
April sa Ġunju

ċ) Għall-persuni
li qegħdin Malta
għal raġunijiet
ekonomiċi
partikolarment
dawk b’liċenzja
tax-xogħol,
saru emendi
fir-regolamenti
biex jekk
persuna tagħmel
applikazzjoni
għall-permess
ta’ residenza
f’mhux iktar minn
30 ġurnata wara
l-ħruġ tal-permess
tax-xogħol,
l-applikazzjoni ma
tintbagħatx lillUffiċjal Prinċipali
tal-Immigrazzjoni
għax il-pulizija talImmigrazzjoni tkun
diġa effettwat
ir-riċerka tagħha
waqt il-proċess
għall-ħruġ talpermess taxxogħol. Għalhekk
il-kummenti talpulizija jkunu validi
għall-permess ta’
residenza wkoll.
Jekk jinqabżu
it-30 ġurnata għal
din l-applikazzjoni
dan ir-regolament
ma jibqax effettiv.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Tkompli: Effiċjenza fid-dipartiment tar-Residenza u Expats.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Ġie identifikat
uffiċċju fiċ-ċentru
ta’ detenzjoni f’Ħal
Far għat-teħid
ta’ biometriċi lirrefuġjati.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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Servizzi aħjar fid-dipartiment tar-residenza.

Effiċjenza fl-operat tal-back offices.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Xogħol tal-back
office issa qiegħed
isir fl-uffiċċju
t’Għawdex. Erba’
uffiċjali ġew
assenjati għallunita’ tal-ERP
f’Għawdex wara
kors intensiv ta’
tmien ġimgħat
fid-DCEA. B’hekk
uffiċjali f’Malta
li qabel kienu
jagħmlu dan ixxogħol issa jistgħu
jiddedikaw ħinhom
biex jaġġornaw ixxogħol b’lura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Fil-każ talprogramm talOutreach f’Mejju,
minbarra li jmorru
ir-REFCOM u
FELTOM issa
bdew imorru wkoll
f’postijiet oħra
b’dan is-servizz
skont ir-rikjesta.
Fir-rigward ta'
applikazzjonijiet
sottomessi minn
ċittadini tal-EU,
l-proċess issa
miexi regolari u
x-xogħol b'lura
qiegħed taħt
kontroll. Dawk
l-applikazzjonijiet
li jintbagħtu bilposta qegħdin
jiġu milqugħa
u pproċessati
minn persuna
speċifikament
inkarigata għal
dan il-għan.

Il-back office
ta’ Għawdex se
jibda japprova
applikazzjonijiet
bħal ma jsir
f’Malta.

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

Fil-każ tas-single
work permit
(SWP) ġiet
installata sistema
ta' biometiċi flistess kamra fejn
jiġu ipproċessati
l-applikazzjonijiet
biex jiġi evitat li
persuna jerġa'
jkollha tmur
tistenna biex
tinqeda f'żewġ
kjus.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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Servizz aħjar fil-front office.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

L-ispezzjoni
tad-dokumenti
qiegħed issa jsir
mill-istess uffiċjali
responsabbli għal
biometriċi u mhux
kif kien sa ftit
żmien ilu min-nies
oħra fir-reception.
B’hekk qed
inħaffu l-proċess u
niffrankaw il-folol
fil-kuritur.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti
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5

4

3

2

1

Cash Office - One-stop shop.
Ser tinbidel is-sistema tal-ġbir ta’
pagamenti biex dawn ikunu jistgħu jsiru f’post wieħed.

Beda x-xogħol fuq
din il-miżura.

Beda x-xogħol fuq
din il-miżura.

Il-miżura ġiet
implimentata.

Metodu ġdid ta’ kif jiġu allokati l-pagamenti fil-VAT.

Allinjament tal-proċess ta’ tax returns.

Proċess ġdid ta’
accounting ġie
implimentat fissistema tal-VAT
li bih l-kalkolu
t’interessi fuq
il-VAT pendenti
ġie ssimplifikat.
Bl-istess mod
kwalunkwe taxxa
tal-VAT appellata
se tiġi kkunsidrata
wkoll meta jiġu
allokati l-ħlasijiet.

Beda x-xogħol
biex il-business
processes jiġu
integrati.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Sistema ġdida ta’ accounting fid-Dipartiment tal-VAT.

Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni qiegħed jevalwa l-business processes
tiegħu kif ukoll dawk tad-Dipartiment tal-VAT u tad-Dwana bil-għan li
jiġu integrati . Dan l-eżerċizzju mistenni jnaqqas il-piż amministrattiv
fuq in-negozju u ċ-ċittadini.

Merger tad-dipartimenti tat-taxxa.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

Kompla x-xogħol
fuq dawn ilproċessi.

KWART 2
April sa Ġunju

Beda proċess
mill-MITA biex
is-software taddipartimenti tattaxxa jiġi integrat.

Kompla x-xogħol
fuq dawn ilproċessi.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Il-Leġislazzjoni
neċessarja
ddaħlet.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

S’issa diġà ġew
imqabbla madwar
10,000 taxpayers
li ġew ivverifikati
fis-sistemi tal-VAT
u tal-IRD.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

Għaddejjin
diskussjonijiet
interni dwar din
il-miżura.

Ix-xogħol fuq din
il-miżura jinsab fi
stadju avvanzat.

Għaddejjin
diskussjonijiet
interni dwar din
il-miżura.

Jitneħħa l-obbligu fuq id- distributuri tal-gass li joħorġu riċevuti fiskali
ta’ kuljum.

Simplifikazzjoni tal-formola t’applikazzjoni għal dawk li jirreġistraw
għal-VAT kif ukoll għar-reġistrazzjoni onlajn.

Sottomissjoni onlajn ta’ kwalunkwe bidla materjali fid-dettalji
sottomessi oriġinarjament mar-reġistrazzjoni.

8

11

10

9

Il-proċess biex
jiġu ikkonsolidati
l-formoli ta'
reġistrazzjoni għall
-użu ta' servizzi
onlajn ser ikun lest
din is-sena.

Il-liġi għandha tipprovdi gwida aħjar rigward pretensjonijiet għaddjun ħżiena. Għal dan il-għan ser jiġu mfassla Linji Gwida fir-rigward
tal-pretensjonijiet għad-djun ħżiena biex b'hekk jitnaqqas iċ-ċans li
t-taxpayers jiżbaljaw u jeħlu multi jew penali.

Għaddejjin
diskussjonijiet
interni fil-kuntest
tal-merger taddipartimenti tattaxxa.

Beda x-xogħol fuq
din il-miżura. Dan
jinkludi proċess
ta’ digitisation filbusiness processes
tal-VAT.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Ser jiżdiedu r-riżorsi umani biex jiġi assigurat li t-taxxi dovuti jiġu
mħallsin fil-ħin u kif suppost.

VAT Compliance.

Titjib fis-sistema fejn tiġi miġbura l-informazzjoni fuq it-taxpayers,
kemm dawk tat-Taxxa Diretta kif ukoll dawk tat-Taxxa Indiretta (VAT).

Titjib fit-taxpayer services.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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6

68

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

Kompla x-xogħol
biex dawn
il-formali jiġu
ikkonsolidati.

L-ewwel fażi ġiet
imwettqa. Numru
ta' uffiċjali millVAT ġew integrati
fix-xogħol tat-TCU.

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.
Titjib fil-workflow
management talVAT ser jitlesta.

KWART 2
April sa Ġunju

Is-sistema talinformatika diġa
lesta. Qed jiġu
finalizzati il-linji
gwida.

Kompla x-xogħol
biex dawn
il-formali jiġu
ikkonsolidati.

Din il-miżura ġiet
implimentata.

Din il-miżura ġiet
implimentata.

Intlaħaq ftehim
biex din il-miżura
tidħol fis-seħħ
mill-bidu tas-sena
d-dieħla.

Ir-riżultat talintervisti ġie
ippublikat. Ixxogħol fis-sala
fejn ser jitpoġġew
numru ta' spetturi
diġà beda.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Kompla għaddej
il-proċess biex
jiġu ingaġġati 25
spettur ieħor.

Tlesta l-proċess
biex jiġu integrati
l-business
processes tal-IRD
ma’ dawk tal-VAT
u qed jiġu ttestjati
biex tiġi żgurata
kompatibbiltà
sħiħa .

KWART 3
Lulju sa Settembru

33 distributur talGas.

Din il-miżura
mistennija
taffettwa x-xogħol
ta’ madwar 400
Tax Practitioners.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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17

16

15

14

13

12

Għaddejjin
diskussjonijiet
interni dwar din
il-miżura.

Għaddejjin
diskussjonijiet
interni dwar din
il-miżura.

Din il-miżura ġiet
implimentata.

Persuni reġistrati taħt l-artikolu 10 ikunu jistgħu jissottomettu
applikazzjoni onlajn għall-kanċellazzjoni.

Jitneħħa l-obbligu li toħroġ riċevuta fiskali għall-bejgħ minn vending
machines.

Simplifikazzjoni tal-formola t’applikazzjoni għal dawk li jirreġistraw
għall-VAT u t-tneħħija tal-obbligu biex jissottomettu Ċertifikat ta’
Inkorporazzjoni u kuntratt iffirmat minn nutar fil-każ ta’ partnerships.

Beda x-xogħol
sabiex din il-miżura
tiġi implimentata.
Dan jinkludi
l-ittestjar tassistema l-ġdida.

Għaddejjin
diskussjonijiet
interni dwar din
il-miżura.

Tneħħija tal-obbligu fuq il-pompi tal-petrol li joħorġu riċevuta fiskali
kuljum.

Tiddaħħal sistema bbażata fuq kriterji inqas suġġettivi (eż: daqs ta’
l-art , lokalita’ , eċċ) fl-ivvalutar tal-proprjetà immobbli għal skopijiet ta’
taxxa.

It-task force
ipproponiet numru
ta’ proposti li qed
jiġu evalwati.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Il-liġi għandha tipprovdi gwida aħjar rigward pretensjonijiet għad-djun
ħżiena.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Din il-miżura ġiet
implimentata.

Din il-miżura trid
tiġi ikkunsidrata
flimkien marreview tal-Point
of Sales, fejn
ix-xogħol fuq dan
beda fil-bidu ta’
Diċembru, 2014.

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

Din il-miżura ġiet
iffukata fuq il-VAT
taxpayers. Issistema onlajn hija
kompluta.

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

Il-linji gwida
ġew finalizzati u
ppublikati.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Intlaħaq ftehim
biex din il-miżura
tidħol fis-seħħ
mill-bidu tas-sena
d-dieħla.

Qed jitħejja
abbozz tal-avviż
legali.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

KWART 2
April sa Ġunju

79 pompa
tal-petrol, 11-il
Distributur talfjuwil.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti

19

18

Din il-miżura ġiet
implimentata.

Din il-miżura ġiet
implimentata.

Formola B2 Dikjarazzjoni ta ' solvenza - sottomissjoni onlajn.

Avviż mil-likwidatur tal-ħatra tiegħu (Formola L) - sottomissjoni onlajn.

Id-Dipartiment
tat-Taxxi Interni
lesta x-xogħol
neċessarju filwaqt li
l-ETC fi Frar lestew
il-validazzjoni
tan-numru ta’
min iħaddem. Ser
ikompli x-xogħol
sabiex l-proġett ta’
FS4 data sharing
jiġi implimentat.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Tneħħija tal-obbligu li timla żewġ formoli separati (Status Payee
Formola ta’ Dikjarazzjoni FS4 ), biex b’hekk tippermetti data sharing
bejn l-IRD u l-ETC.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-FINANZI

20

70

Kompla x-xogħol
fuq din il-miżura.

KWART 2
April sa Ġunju

Saret laqgħa bejn
l-ETC u l-IRD biex
il- proċess jiġi
iffinalizzat.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Is-sistema issa
tlestiet u qed tiġi
użata. Fil-bidu din
is-sistema ser tkun
qed tintuża midDipartimenti talGvern u Entitajiet
Pubbliċi.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Il-kumpaniji
reġistrati kollha
għandhom aċċess
għal din il-miżura,
għalkemm f’temp
ta’ ħames snin
huwa antiċipat
li madwar 5,500
kumpanija se
jkollhom bżonn
jagħmlu użu
minnha.

Il-kumpaniji
reġistrati kollha
għandhom aċċess
għal din il-miżura,
għalkemm f’temp
ta’ ħames snin
huwa antiċipat
li madwar 5,500
kumpanija se
jkollhom bżonn
jagħmlu użu
minnha.

Fl-ewwel kwart
tas-sena 2015, dan
is-servizz ser ikun
disponibbli għallmaġġoranza ta’
min iħaddem.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

21

24

23

22
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Rapport f’termini ta’ Sez . 73 (6) - Ir-rapport tal-esperti għandu jkun
fih għall-inqas deskrizzjoni tal-assi li jikkomprendu l-kumpens kif ukoll
il-metodi ta’ valutazzjoni wżati. Ir-rapport għandu jkun konsenjat lirReġistratur qabel ma tkun reġistrata l-kumpanija.

Avviż ta' riżenja u konsenja t'avviż (Formola L(3) - sottomissjoni
onlajn.

Formola H Ritorn ta ‘ assenjazzjonijiet ta’ ishma - sottomissjoni onlajn.

Formola B1 Avviż ta ‘ Riżoluzzjoni għax-xoljiment u stralċ
konsegwenzjali - sottomissjoni onlajn.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Din il-miżura ġiet
implimentata.

Din il-miżura ġiet
implimentata.

Din il-miżura ġiet
implimentata.

Din il-miżura ġiet
implimentata.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

47,638 kumpanija
operattivi
għandhom aċċess
għal din il-miżura.

Il-kumpaniji
reġistrati kollha
għandhom aċċess
għal din il-miżura,
għalkemm f’temp
ta’ ħames snin
huwa antiċipat
li madwar 5,500
kumpanija se
jkollhom bżonn
jagħmlu użu
minnha.

Il-kumpaniji
reġistrati kollha
għandhom aċċess
għal din il-miżura,
għalkemm f’temp
ta’ ħames snin
huwa antiċipat
li madwar 5,500
kumpanija se
jkollhom bżonn
jagħmlu użu
minnha.

Il-kumpaniji
reġistrati kollha
għandhom aċċess
għal din il-miżura,
għalkemm f’temp
ta’ ħames snin
huwa antiċipat
li madwar 5,500
kumpanija se
jkollhom bżonn
jagħmlu użu
minnha.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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Proċess għall-kuntratti pubbliċi iżjed effiċjenti u effettiv.

Żieda fil- Kapital Azzjonarju Maħruġ.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Beda x-xogħol fuq
din il-miżura.

Din il-miżura ġiet
implimentata.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Tħaffef l-proċess
tal-appelli
tal-kuntratti
pubbliċi b’mod
sinifikanti permezz
t’effiċjenza akbar.
Huwa nnutat li
b’dan il-mod, it-tul
medju tal-każi
tal-appelli kien
imqassar minn
xahrejn u nofs,
għal medja ta’ sitt
ġimgħat.

KWART 2
April sa Ġunju

Din il-miżura ġiet
implimentata.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

47,638 kumpanija
operattivi
għandhom aċċess
għal din il-miżura.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA U SAĦĦA
(SAĦĦA)

75

3

2

1

Isir sit elettroniku b’informazzjoni dwar servizzi provduti millEntitlement Unit. Din tiġi aġġornata kontinwament.

Twaqqif tal-Anticogulant Clinic fil-Kura Primarja.

Aktar aċċess għall-GPs sabiex japplikaw għax-Schedule V (il-kartuna
s-safra li tagħti dritt għal ċertu mediċini b’xejn lill-pazjenti li jbatu minn
ċertu mard kroniku) u jimmodifikawha, b’mod dirett.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Tkompla l-proċess
biex pazjenti
minn Mater Dei
jibdew jinqdew
mill-Kura Primarja.
Issa l-pazjenti
qegħdin imorru
ċ-ċentri tas-saħħa,
jitteħdilhom iddemm , jieħdu
r-riżultat u d-doża
meħtieġa talwarfarina dak
il-ħin, minflom ma'
imorru MD.

Inbeda l-proċess
biex il-pazjenti
jibdew jattendu
l-Anticogulant
Clinic fiċ-ċentri
tas-Saħħa.

Din il-paġna
ġiet aġġornata
b’informazzjoni li
nkludiet it-tibdil
meħtieġ.

Qed issir ħidma
fuq proġett
pilota. Ingħatat
id-direzzjoni biex
nibdew mill-marda
tal-pressjoni
għolja. Għaddejjin
diskussjonijiet
interni biex,
fl-ewwel fażi, ittobba taċ-ċentri
tas-Saħħa jkunu
jistgħu joħorġu
l-kartuna s-safra
għall-pressjoni
għolja b’mod
dirett. Dan għandu
jkun l-ewwel
pass f’qafas ta’
devoluzzjoni
gradwali fuq ċertu
mard.

Tfassal dokument
mid-Dipartiment
tal-Kura Primarja
u ieħor minn naħa
tad-Dipartiment
tal-Pharmaceutical
Affairs. Saru
diversi laqgħat
bejn dawn
l-entitajiet fejn
ġiet maqbula
strateġija ta’
implimentazzjoni.
Din ingħatat
lis-Segretarju
Parlamentari
tas-Saħħa u
lill-Ministru talEnerġija u Saħħa.

Sar xogħol midDipartiment
tal-Pharmaceutical
Affairs dwar
l-entitlement.

Sar xogħol midDipartiment
tal-Pharmaceutical
Affairs dwar
l-impatt ta’ din
il-miżura fuq
l-ispejjeż talGvern.

Inxtara l-apparat
meħtieġ biex
tibda tiffunzjona
l-Anticogulant
Clinic.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 1
Jannar sa Marzu

3,600
appuntament.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.
F’Għawdex tiġi
implimentata filbidu tas-sena.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti
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7

6

5

4

Il-Card tal-EHIC (European Health Insurance Card) tibda tingħata fi
żmien għaxart ijiem ta’ xogħol.

Persuni jkunu jistgħu japplikaw għall-EHIC (European Health Insurance
Card) mill-e-ID.

Il-klijenti jistgħu
jużaw l-e-ID u
japplikaw għallcard mill-kumdita`
ta’ djarhom.
Issa l-EHIC
se tibda tkun
lesta fi żmien
għaxart ijiem
minn meta tasal
l-applikazzjoni.

L-informazzjoni
ġiet aġġornata
u ntbagħtet lillkunsilli f’Malta u
Għawdex.

L-applikazzjonijiet kollha tal-Entitlement Unit isiru aċċessibbli
mill-Kunsilli Lokali (applikazzjonijiet għall-EHIC - European Health
Insurance Card u l-RHA - Reciprocal Health Agreement).

KWART 2
April sa Ġunju

Sar l-aġġornament
b’informazzjoni li
nkludiet it-tibdil
meħtieġ.

KWART 1
Jannar sa Marzu

L-applikazzjoni għall-EHIC (European Health Insurance Card) tkun
tista’ tiġi aċċessata onlajn.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA U SAĦĦA (SAĦĦA)

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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8

Ċentraliżżazzjoni tas-sitt uffiċċji reġjonali (minbarra dak f’Għawdex)
sabiex, fejn possibbli, jibdew jagħtu s-servizzi tagħhom mill-istess post
flimkien mal-Food Safety Unit u l-Port Health.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Wara analiżi ġie
deċiż ukoll li
ċ-ċentraliżżazzjoni
tas-servizzi
kollha minn
uffiċċju wieħed
seta’ jimpatta
negattivament
il-klijenti ta’ ċertu
servizzi mogħtija.
Għaldaqstant kien
hemm qbil li din
il-proposta tkompli
tiġi diskussa
u jsir pjan ta’
riorganizzazzjoni
tal-ispettorat.

It-Taqsima talĦarsien tal-Ikel
ġiet rilokata għal
Santa Venera.
Uħud misservizzi offruti
mill-ispetturi fi
ħdan is-Servizzi
tas-Saħħa tal-Port
bdew jiġu offruti
minn Santa Venera
wkoll. L-uffiċċju
eżistenti fil-Furjana
nżamm miftuħ
u minnu baqgħu
jiġu proċessati
d-dokumenti kif
ukoll servizzi oħra
offruti mit-Tobba
tas-Saħħa tal-Port.
Dan l-uffiċċju baqa
miftuħ wara talbiet
li saru mill-klijenti
tas-servizzi offruti.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Baqgħu għaddejjin
id-diskussjonijiet
u laqgħat dwar irriorganizzazzjoni
tal-iSpettorat tasSaħħa Ambjentali.
L-għan ewlieni
hu li ssir iċċentralizzazzjoni
f’dawk l-oqsma
kollha fejn ma
jkunx hemm
impatt negattiv
fuq iċ-ċittadin.
Għaldaqstant
ġie deċiz li
ċ-ċentralizzazzjoni
ssir biss tal-Food
Safety Unit, ilPort Health (fejn
applikabbli) u
ta xi funzjonijiet
li sal-lum
huma mwettqa
mill-uffiċċini
distrettwali.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Tkomplew iddiskussjonijiet u
ġie mfassal pjan
ta’ kif għandha ssir
il-bidla.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

9

Saru diversi
laqgħat
internament
biex jiġu deċiżi
dawk il-kriterji
li għandhom
ikunu diskussi
mal-operaturi
tal-laħam biex din
il-miżura tkun tista'
tigi implimentata.

Ġew riveduti
r-rekwiżiti għallpermessi. Ma
baqgħux jintalbu
aktar permessi
tal-Awtorità talIppjanar u pjanti
tas-siti għall-kliniċi
u stabbilimenti
tas-Saħħa żgħar
(minbarra żviluppi
kbar bħal sptarijiet
jew djar għallanzjani).

Inħarsu lejn ir-rekwiżiti li jintalbu min-negozji meta japplikaw għalliċenzji.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Tnaqqis tal-piż burokratiku fil-liċenzjar tal-ħwienet tal-laħam.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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78

Saru taħdidiet malAssoċjazzjoni talbejjiegħa tal-laħam
fejn ġie spjegat
il-ħsieb li titnaqqas
il-burokrazija filħruġ tal-permessi
mis-Supretendent
tas-Saħħa Pubblika
biex bejjiegħ tallaħam ikun jista'
jipprepara prodotti
tal-laħam.

KWART 2
April sa Ġunju

Wara laqgħat
interni nbeda
l-proċess biex isiru
l-emendi meħtieġa
għall-Avviż Legali
156 tal-1977 kif
emendat bl-Avviż
Legali 209 tal-1998
kif ukoll fil-linji
gwida tal-ispetturi.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Ġew diskussi
numru ta'
punti malKummissarju għasSimplifikazzjoni
fejn fost diversi
punti ġew diskussi
l-punti li tqajmu
mal-Assoċjazzjoni
tal-Bejjiegħa talLaħam. Qed isiru
diskussjonijiet
finali malveterinarji kif ukoll
mal-Kummissjoni
tal-Ħarsien tal-Ikel.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

11

12

79

One-Stop-Shop għar-reġistrazzjoni ta’ mwiet u ħrug ta’ permess għaddfin.

Tnaqqis tal-involviment tas-Supretendent għas-Saħħa Pubblika filproċess tal-permessi għat-tħaffir ta' trinek (trenching works).

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Id-Direttorat
laħaq ftehim ma'
Transport Malta
sabiex l-SPH ma
jiġix kkonsultat
qabel ma jinħareġ
permess għattrenching works.
Madanakollu
nżamm id-dritt
li l-SPH ikun
jista jaċċessa
l-programm
biex jivverifika
jekk inħariġx
xi permess
bħal f'xi każ ta'
Qorti. Peress
li l-programm
msejjaħ Trenching
Works hu
responsabbilita`
ta' Transport
Malta, id-Direttorat
jeħtieġ rapporti
mingħand din
l-entità biex
jimplimenta
din il-miżura
kompletament.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

Il-ħidma meħtieġa
mid-Direttorat
konċernat
twettqet. Saru
kuntatti ma’
Transport Malta
sabiex isir it-tibdil
meħtieġ fissistema tagħhom.

Saru kuntatti
ma’ Transport
Malta biex tiġi
implimentata din
is-sistema l-ġdida
b’mod komplet.

Il-pjan kif imfassal
hu li l-permessi
kollha tal-imwiet
jinħarġu millAddolorata.
Madanakollu
l-Gvern bħalissa
qed jiffoka
l-ħidma tiegħu
fuq l-estensjoni
tal-Addolorata
bil-miżura tiġi
implimentata
bħala parti minn
dan il-proġett.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

KWART 3
Lulju sa Settembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

16

15

14

Saret evalwazzjoni
tas-sitwazzjoni.
50% tal-persuni
li applikaw kienu
qed iċemplu lidDirettorat għallformola u biex
din tiġi mpustata
lilhom biex huma
japplikaw.
Saret
l-evalwazzjoni
meħtieġa tassitwazzjoni.

Saru laqgħat u
diskussjonijiet
biex titwettaq
din il-miżura. Ilkoordinazzjoni
bdiet.

Twaqqif ta’ database sabiex dawk li jerġgħu japplikaw ma jkollhomx
għalfejn jerġgħu jipprovdu l-informazzjoni u d-dokumenti mill-ġdid.

Koordinazzjoni ma’ dipartimenti oħra sabiex talbiet għall-informazzjoni
mill-awtoritajiet lil dawk li japplikaw għal-liċenzja, jibdew jintalbu
darba.

Saru
d-diskussjonijiet
meħtiega malETC biex tiġi
mplimentata din
il-miżura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Zieda fin-numru ta’ kopji tal-formoli għall-klassijiet tal-Aerobics,
maniġġjar tal-piż u waqfien mit-tipjip fiċ-ċentri tas-saħħa, kunsilli lokali
u bereġ.

Ħidma mal-ETC sabiex ir-riżultati ta’ testijiet għal screening ta’ mard
infettiv jibdew jintalbu mill-ewwel flimkien mal-applikazzjoni għallpermess ta’ xogħol.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA U SAĦĦA (SAĦĦA)
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80

Twaqqfet
database li jinkludi
d-dettalji dwar
l-applikanti li
jagħmlu duties
bħala facilitators.

Il-formoli saru
aċċessibbli miċċentri tas-saħħa u
mill-kunsilli lokali.

Giet stabbilita
Standard
Operating
Procedure malETC rigward
testijiet meħtieġa
qabel malapprovazzjoni talliċenzji tal-impjieg
jiġu definiti
sabiex l-applikanti
jkunu mgħarfa
bil-ħtiġijiet minn
qabel.

KWART 2
April sa Ġunju

Id-database bdiet
titħaddem.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

81

17

Il-proċess tal-ispezzjonijiet ta’ faċilitajiet jibda jsir separatament millproċess tal-liċenzjar.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Beda jiġi żviluppat
il-kunċett ta’
one-stop-shop.
Il-ħlasijiet ta’ liċenzji
u l-ġbir tagħhom
beda jsir mill-istess
post. Il-proċess ta’
spezzjonijiet ġie
mifrud minn dak
tal-liċenzjar biex
il-liċenzja bdiet
tinħareġ b’mod
aktar mgħaġġel
speċjalment fejn
l-operaturi jkollhom
bżonn tal-liċenzji
biex jitolbu grants
u biex ikunu
intitolati għal ċertu
benefiċċji. Dan
il-proċess beda jiġi
applikat għall-kliniċi
dentali fl-ewwel
kwart tas-sena.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Il-proċess ġie estiż
għall-kliniċi kollha
liċenzjati midDirettorat fit-tieni
kwart tas-sena.

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti

Isir pjan biex jitwaqqaf Grupp ta’ Ħidma dwar it-tnaqqis tal-burokrazija
fid-Dipartimenti tas-Saħħa li jitrattaw l-oqsma tal-policy, servizzi tassaħħa u regolamentazzjoni tas-saħħa pubblika. Dan il-Grupp ta’ Ħidma
jkollu r-remit li jidentifika action areas possibbli, jfassal pjan t’ azzjoni u
jagħmel moniteraġġ tal-implimentazzjoni tal-pjan t’ azzjoni.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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82

Ġew ippreparati
t-termini ta’
referenza.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

Wara li mtlew
xi pożizzjonijiet
vakanti, ġew
innominati
l-membri talGrupp ta’ Ħidma.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Il-Grupp ta’ h
Ħidma jiġi
mwaqqaf hekk
kif tissoda
l-istruttura tasCMO. Madanakollu
tnaqqset ħafna
mill-burokrazija
fix-xiri tal-mediċini
(eż (a) bdiet tiġi
implimentata
sistema aħjar ta’
stock management
u l-out of stock
ġie minimizzat; (b)
bdew jintbagħtu
alerts lill-kliniċi li
permezz tagħhom
ikunu jafu meta
jkun hemm
mediċini li qegħdin
low stock għallħmistax ta’ wara;
(c) ġew simplifikati
l-proċessi u ġew
addattati sabiex
jiġu ndirizzati
l-ħtiġijiet talpazjent u talindustrija).

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

L-implimentazzjoni
ta’ din il-miżura
hija kontinwa.

Kummenti

83

MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA U SAĦĦA
(ENERĠIJA)

85

3

2

1

It-tim intern li
ser ikun qed
jagħmel reviżjoni
tal-proċess
ġie mwaqqaf
f’Marzu. L-abbozz
tat-termini ta’
referenza qed jiġu
mħejjija. Bdiet
ir-reviżjoni talproċess.
It-tim intern li
ser ikun qed
jagħmel reviżjoni
tal-proċess
ġie mwaqqaf
f’Marzu. L-abbozz
tat-termini ta’
referenza tlesta.
Bdiet ir-reviżjoni
tal-proċess.
It-tim intern li ser
ikun qed jagħmel
reviżjoni talproċess twaqqaf
fi Frar. L-abbozz
tat-termini ta’
referenza tlesta.
Bdiet ir-reviżjoni
tal-proċess.

Reviżjoni fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-iskema għall-għoti ta’
fondi fuq installazzjoni ta’ pannelli fotovoltajiċi biex jitnaqqas il-piż
amministrattiv - użu ta’ email - rikonoxximent u talbiet għal aktar
informazzjoni.

Reviżjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizazzjonijiet biex jitnaqqas ilpiż amministrattiv - ħtiġijiet tal-pjan ta’ negozju u dokumenti oħra.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Reviżjoni tal-applikazzjoni tal-iskema għall-għoti ta’ fondi
fuq installazzjoni ta’ pannelli fotovoltajiċi biex jitnaqqas il-piż
amministrattiv minn fuq l-applikanti meta jiġu biex jinstallaw l-arloġġ
tal-Enemalta.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

L-abbozz tattermini ta’
referenza tlesta. Ittim intern twaqqaf.
Ir-reviżjoni talproċess tlesta u
ġie implimentat.

L-abbozz tattermini ta’
referenza tlesta. Ittim intern twaqqaf.
Ir-reviżjoni talproċess tlesta.
Implimentata
fl-iskema preżenti.

L-abbozz tattermini ta’
referenza tlesta. Ittim intern twaqqaf.
L-impjegati ser
jiġu mħarrġa fixxogħol.

KWART 2
April sa Ġunju

Ir-reviżjoni talproċess tlesta.
L-impjegati ġew
imħarrġa fixxogħol.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

50 kull sena.

4,500

9,000

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

86

5

4

Simplifikazzjoni tal-Permessi tar-Rimi fid-Drenaġġ.

Bl-implimentazzjoni ta’ din il-miżura l-installazzjonijiet ta’ pannelli
fotovoltajici fuq bini residenzjali jew domestiku li se jkunu mqabbda ma’
Single Phase ma jkollhomx bzonn l-awtorizazzjoni tal-Awtorita’ ta’ Malta
dwar l-Ambjent u l-Ippjanar mal-applikazzjoni tal-Awtorita’ ta’ Malta
dwar ir-Riżorsi. Dan ma jeżonorax lill-applikant mill-obbligu li jimxi malproċeduri, leġiżlazzjoni u linji gwida tal-Awtorita’ ta’ Malta dwar l-Ambjent
u l-Ippjanar. Dikjarazzjoni ta’ perit għandha tkun biżżejjed.

Reviżjoni tal-ħtiġijiet biex tinħareġ awtorizazzjoni għall-installazzjoni
ta’ pannelli fotovoltajiċi fuq bini residenzjali u domestiku.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA U SAĦĦA (ENERĠIJA)

Il-proċess li
jippermetti
li jintlaqgħu
applikazzjonijiet
onlajn għallPermess tar-Rimi
fid-Drenaġġ
pubbliku nbeda.
Il-portal li jilqa’ din
is-sistema nħoloq.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

Il-miżura ġiet
implimentata.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Ġew impjegati
numru ta’
ħaddiema tekniċi
bl-iskop li jgħinu
lis-sezzjoni floperat tagħha.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

1,000

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti

87

8

7

6

Huwa ppjanat li l-ARMS għandha tirrifondi awtomatikament dawk
il-kontijiet li għandhom sistema fotovoltajka bi kreditu, direttament
mid-direct credit system.

Dan il-proċess jevita li l-konsumatur l-antik u dak ġdid joqogħdu
jmorru l-ARMS sabiex isir it-trasferiment tal-kont u fl-istess waqt jiġi
rreġistrat il-konsumatur il-ġdid. B’hekk il-kont ikun aġġornat. Dan
jgħin biex jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn l-Arms ma tkunx notifikata
bit-tibdil fil-konsumatur il-ġdid u li kawża t’hekk il-konsumatur il-ġdid
ikollu informazzjoni skorretta u forsi anke xi pendenzi li ma jkunux ġew
solvuti. Dan ukoll jgħin biex jitneħħa l-bżonn li l-konsumatur il-ġdid
ikun irid jagħti kopja tal-kuntratt tax-xiri tal-propjeta in kwistjoni.

ma’ kumpanija
privata.

l-ispeċifikazzjonijiet

Inbdew iddiskussjonijiet fu

Is-sistema qed
tiġi ttestjata u
awditjata.

Tkomplew
diskussjonijiet biex
jiġi stabbilit kif
in-Nutara jagħmlu
wkoll riċerka dwar
kontijiet pendenti
meta jkun se isir
trasferiment ta’
propjeta’ minn sid
għall-ieħor.

Ġie appuntat
avukat biex
jikkordina dan
il-proċess malKamra tan-Nutara.

Inbdew
diskussjonijiet
legali.

L-ARMS qed tissuġġerixxi li t-trasferimenti tal-kontijiet, meta
propjetà tgħaddi minn persuna għal oħra, tiġi amministrata min-nutar
rispettiv biex b’hekk il-proċess tat-trasferiment u r-reġistrazzjoni talkonsumatur il-ġdid jiġi aktar simplifikat.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Tkomplew iddiskussjonijiet
mal-utilities. Ġie
stabbilit li hemm
formoli li huma
komuni kemm għal
WSC u l-Enemalta
u li dawn qed
jiġu integrati
f’formola waħda.
Sadanittant, it-tim
legali qed jirrevedi
l-formoli kollha.

KWART 2
April sa Ġunju

Sar id-disinn
preliminari talformoli. Twaqqaf
Focus Group
biex jiġi żgurat li
jkun faċli għallklijenti li jifhmu
l-applikazzjoni.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Il-Formoli għandhom ikunu aktar customer-friendly.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Evalwazzjoni tassistema.

Kompliet ilkorrispondeza
mal-Kamra tanNutara u l-proċess
qed jiġi ffinalizzat.

Il-formoli tal-WSC
tlestew u issa
t-tim qed jaħdem
fuq dawk talEnemalta.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-process li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

88

9

Proċess parallel f’każijiet fejn Commodatum Agreement jew Lease
Agreement għandu jiġi konkluż (jew inkella biex tikseb l-approvazzjoni
tal-Bord tad-Diretturi).

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Ingħataw
struzzjonijiet lillEstate Management
(Dipartiment
tal-Artijiet) li
ladarba l-ħlas jew
depożitu għassubstation ikun
effetwat, l-Estate
Management tkun
tista’ tibda r-riċerka
tagħha fuq is-sit
sabiex ikun jista’
jsir il-ftehim ta’ xiri
tal-kamra għassubstation. Fl-istess
ħin, is-sezzjoni
tal-Iżvilupp tkun
bdiet titlob ilpermessi meħtieġa
għat-tħaffir u
tibda tipprepara
għall-installazzjoni
tas-substation.
Matul dan iżżmien, l-Estate
Management ser
tkun qed tħejji
dokument lill-Bord
tad-Diretturi
sabiex jinkiseb
finanzjament għaxxiri tal-kamra għassubstation u tiġi
sottomessa talba
għall-finanzjament
tal-apparat sakemm
ma tkunx substation
iddedikata. La darba
din l-approvazzjoni
hija mogħtija, isSezzjoni tal-Finanzi
huma mitluba
biex jippreparaw
il-pagament tax-xiri
approvat.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti

9

10

89

Meta t-taqsima
tas-Civil
Engineering
tinforma l-Estate
Management li
l-kamra għassubstation hija
lesta u għandhom
il-Compliance
Certificate tagħha
f’idejhom u
s-Sezzjoni tadDevelopment
approvaw li
hija skont
l-ispeċifikazzjonijiet,
allura
l-installazzjoni tattagħmir jitwettaq.
meta kollox huwa
lest għall-konsenja,
il-ftehim jiġi ffirmat
u l-ħlas li jkun fadal
jiġi effetwat. Meta
dan kollu huwa
lest, is-substation
tiġi enerġizzata
u l-konsumaturi
jistgħu jingħataw
provvista minnha.
L-ARMS,
l-Enemalta u
l-Water Services
Corporation
qed jaraw xi
bżonnijiet hemm
(speċjalment
f’termini ta’ ġbir
ta’ dokumenti)
biex jaraw kif dan
il-proċess jista’ jiġi
kkordinat.

L-Utilitajiet ser jiffurmaw parti minn netwerk unifikat tal-Gvern fejn
konsumaturi u konsumaturi potenzjali sempliċiment jipprovdu l-karta
tal-identità tagħhom u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja (ez
Compliance Certificate) tkun disponibbli onlajn. Il-konsumatur b’hekk
ma jkunx meħtieġ li jaħli l-ħin tiegħu jiġbor id-dokumentazzjoni minn
dipartimenti tal-gvern varji.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Tkompli: Proċess parallel f’każijiet fejn Commodatum Agreement
jew Lease Agreement għandu jiġi konkluż (jew inkella biex tikseb
l-approvazzjoni tal-Bord tad-Diretturi).

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

Id-diskussjonijiet
għadhom
għaddejjin.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-process li tiġi
implimentata.

Kummenti
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13

It-tiġdid huwa
għal 5 snin. Dan
jista’ jkun parti
mill-proċess ta’
permessi over the
counter jew tiġi
estiża s-sistema ta’
tiġdid għal 8 snin.
Permessi li jkun
hemm bżonn ta’
emendi għalihom
jistgħu jiġu ttratti
hekk imsemmi
bil-kundizzjoni
li l-użu tal-binja
jkun l-istess bħal
dak approvat filpermess, ez bħal
tħaffir fit-triq, jekk
ser tkun affettwata
r-rotta jew li
titwessa t-triq jew
is-sit ikun inbidel xi
ftit jew żdied.

Titnaqqas il-ħtieġa għal tiġdid u l-permessi emendati.

L-Enemalta tissottometti lill-MEPA applikazzjonijiet varji fejn ikun irid
jitħallas il-permess għall-iżvilupp. Dan il-proċess jirrepeti ruħu għal
darbtejn għal kull applikazzjoni sħiħa li ssir u darba għal kull notifika u
għal compliance. Dan jimplika li l-applikazzjoni tiġi pproċessata biss
jekk isir il-pagament. Qed jiġi propost li tiġi allokata somma għal
dawk l-applikazzjonijiet kull sena. Il-kont għal dawk l-applikazzjonijiet
jintbagħat kull 3 xhur. Min-naħa tal-MEPA kull mhu mitlub hu li
ġaladarba jirċievu l-applikazzjoni mill-Enemalta, din tidħol fis-sistema
tal-accounts tagħhom u l-kont jintbagħat perjodikament. L-istess
sistema titħaddem għal garanziji bankarji fejn l-Enemalta tiggarantixxi
pagament jekk jiġi rreġistrat ksur.

Simplifikazzjoni tal-ħlas tad-Development Permit Fee (DPF)

L-Enemalta u
l-Water Services
Corporation
ser jgħinu filkoorrdinazzjoni
biex il-proċess
tal-permessi
mill-MEPA jiġi
ssimplifikat.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Permessi over the counter.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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L-Enemalta
qed tiddiskuti
mal-MEPA dwar
soluzzjonijiet
possibbli kif
pagamenti li
l-Enemalta
għandha tagħti
lill-MEPA jiġu
maqtugħa millkontijiet tad-dawl
li l-MEPA għandha
mal-ARMS Ltd.

KWART 2
April sa Ġunju

Il-ħtieġa għall-mod
sempliċi ta’ ħruġ
ta’ permessi qed
tiġi studjata millMEPA.

Il-ħtieġa għall-mod
sempliċi ta’ ħruġ
ta’ permessi qed
tiġi studjata millMEPA.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-process li tiġi
implimentata.

Fil-process li tiġi
implimentata.

Fil-process li tiġi
implimentata.

Kummenti
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Awtorizazzjoni għall-konnessjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli malgrid.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Enemalta blapprovazzjoni
tal-MRA u
d-Direttortat talEnerġija tal-MEH
ħolqot proċess
ta’ flow chart
simplifikat għattrattament talapplikazzjonijiet
għall-konnessjoni
ta’ sorsi ta’
enerġija
rinnovabbli malgrid. Jiddependi
mill-kumplessita
tal-proġett dan
il-proċess jista’
jieħu minn minimu
ta’ 16-il ġurnata ta’
xogħol sa massimu
ta’ 36 ġurnata ta’
xogħol. Ebda titjib
ulterjuri ma huwa
antiċipat fuq dan
il-proċess.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Applikazzjonijiet
għall-ikkontjar
ta’ PVs mal-grid Nofsinhar ta’ Malta
- 121 applikazzjoni
ġew ivvettjati.
Applikazzjonijiet
għall-ikkonettjar
ta’ PVs mal-grid
għat-Tramuntana
ta’ Malta - 89
applikazzjoni ġew
ivvettjati.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti

Awtorizzazzjoni għat-twaħħil ta’ bozoz fit-toroq mal-grid.
B’din il-miżura, il-kuntatt mal-Enemalta ġie mqassar għal żewġ istanzi
distinti: (a) għall-ivvettjar tal-applikazzjoni; (b) għall-konnessjoni tallampa man-netwerk. Bejn (a) u (b) hawn fuq huma l-Kunsilli Lokali li
jiddeterminaw kemm żmien jittieħed biex il-lampa tiġi mqabbda mannetwerk.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Il-proċess bħalissa
qed jiġi analizzat
u flow chart qed
titfassal. Filfrattemp, bħala
l-ewwel miżura
biex titnaqqas
il-burokrazija,
il-formoli talapplikazzjoni
kienu simplifikati
billi tnaqqset
l-informazzjoni
meħtieġa. Ilproċess huwa
maqsum f’2 passi
biex tiżgura li
d-dewmien fi
proċess wieħed
mhix riflessa bħala
dewmien filproċess kollu. Pass
1 - Applikazzjoni
għall-ivvettjar ta’
lampi tat-toroq
ġodda. Dan jinvolvi
applikazzjoni
mibgħuta millKunsilli Lokali
lill-Enemalta
(Formola PSL
- Proposed
Street Lighting).
It-Taqsima taliStreet Lights
tal-Enemalta
japprova jew
jirrifjuta l-proposta
għall-lampa ġdida
skond l-istandards
ta’ inġinerija u
l-Kunsill Lokali
jiġu infurmat birriżultat tal-ivvetjar.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru t’
applikazzjonijiet
ta’ PSL f’Malta
jammontaw għal
241 u 84 għal
Għawdex.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti
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Tkompli: Awtorizzazzjoni għat-twaħħil ta’ bozoz fit-toroq mal-grid.
B’din il-miżura, il-kuntatt mal-Enemalta ġie mqassar għal żewġ istanzi
distinti: (a) għall-ivvettjar tal-applikazzjoni; (b) għall-konnessjoni tallampa man-netwerk. Bejn (a) u (b) hawn fuq huma l-Kunsilli Lokali li
jiddeterminaw kemm żmien jittieħed biex il-lampa tiġi mqabbda mannetwerk.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Pass 2 Applikazzjoni
għall-konnessjoni
tal-lampi tattoroq ġodda.
Dan il-pass huwa
meħtieġ biss għallapplikazzjonijiet
approvati f’Pass
1. Il-Kunsill Lokali
jissottometti
Formola STL Konnessjoni ta’
Lampi tat-Toroq
lill-Enemalta. F’dan
l-istadju l-Kunsill
Lokali jkun diġà
installa l-lampa
fuq is-sit permezz
tal-kuntrattur
tiegħu. L-Enemalta
tqabbad il-lampa
man-network.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli
Kummenti
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1

Il-proċess ta’
kollaborazzjoni
bejn idDipartiment tasSigurta` Soċjali u
l-MITA kien qed
jiġi definit.
L-eżerċizzju
nbeda.

L-Awtorita` tad-Djar nediet eżerċizzju biex tissimplifika l-formoli talapplikazzjoni tagħha sabiex b’hekk tagħmel il-proċess tal-mili ta’ dawn
il-formoli aktar faċli għall-pubbliku.

Il-vawċer tneħħa u
minflok, it-tnaqqis,
sar direttament
fil-kont.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Jitneħħa l-bżonn għal dawk il-benefiċċjarji intitolati li jirċievu
l-allowance tat-tfal u l-allowance supplimentari li jerġgħu jimlew kull
sena reviżjoni tal-applikazzjoni tagħhom.

Jitneħħa l-bżonn li ssir applikazzjoni fil-każ ta’ talbiet għal rata minima
tal-allowance tat-tfal meta titwieled tarbija ġdida.

Jitneħħa l-bżonn li ssir applikazzjoni fil-każ ta’ talbiet għall-għotja tażżwieġ.

Jitneħħa l-bżonn li ssir applikazzjoni fil-każ ta’ talbiet għall-pensjoni
kontributorja tar-romol tas-sigurta` soċjali.

Jitneħħa l-bżonn li ssir applikazzjoni fil-każ ta’ talbiet għall-pensjoni
kontributorja tal-irtirar tas-sigurta` soċjali.

Tneħħija tal-vawċer għal dawk li jibbenefikaw mill-benefiċċji talenerġija ħalli minflok jirċievu tnaqqis fuq il-kont tad-dawl u l-ilma.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Il-proċess beda
jiġi żviluppat
u bdew isiru ilpreparazzjonijiet
għat-testing.

L-applikazzjoni
tneħħiet.

KWART 2
April sa Ġunju

L-eżerċizzju tlesta.

L-implimentazzjoni
ta’ dan ilproċess waqaf
temporanjament
minħabba xogħol
relatat mal-Baġit
2015.

L-applikazzjoni
tneħħiet.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Wara l-Baġit 2015,
ġie deċiż li din ilmiżura flok f’Ġunju
2015 se tkun qed
tiġi implimentata
f’Diċembru 2015.

L-applikazzjoni
tneħħiet.

L-applikazzjoni
tneħħiet.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Madwar 670
applikant fis-sena.

Madwar 35,000
benefiċċjarju fissena.

Madwar 4,000
familja fis-sena.

1,524 s’issa.

440 s’issa.

1,991 s’issa.

25,745 s’issa.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.
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L-applikazzjonijiet għal numru tas-sigurtà soċjali u l-formola tal-appell
tas-sigurtà soċjali ser jibdew isiru onlajn. Din il-miżura ser tħaffef ilproċess billi telimina l-bżonn li l-klijenti jmorru fl-uffiċċji distrettwali jew
li jibagħtu l-applikazzjoni tagħhom bil-posta.

L-applikanti tal-Awtorità tad-Djar li jirċievu assistenza soċjali (SA,
SUP, UA, AP) jew pensjoni mhux kotributorja, mhux se jkollhom iżjed
il-mezzi tagħhom ikkunsidrati. Din il-miżura ser tqassar iż-żmien
tal-iproċessar ta’ dawn l-applikazzjonijiet kif ukoll tgħin lill-Awtorita`
tiffranka ħin u riżorsi.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Il-miżura ġiet
implimentata.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

L-applikazzjoni
għal NI u l-formola
tal-appell tasSigurta` Soċjali
bdew isiru onlajn.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Madwar 1,800
persuna fis-sena.

Madwar 550
applikant fis-sena.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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1

Mill-1 ta’ Jannar
2014 ġiet
introdotta sistema
li permezz tagħha
l-partijiet f’kawża
jiġu nfurmati
b’sms kull meta
l-kawża tagħhom
tkun differita
u għalhekk ma
jkun ser isir xejn.
Din is-sistema
tinformahom ukoll
bid-data taddifferiment. Għal
dan is-servizz
il-partijiet iridu
japplikaw għalih.
Dan isir permezz
ta’ applikazzjoni
li tintbagħat
lill-partijiet meta
l-kawża tiġi
appuntata.
Sal-lum biex
avukat jew
prokuratur legali
jkun jaf jekk att
ġudizzjarju jkunx
ġie notifikat ikun
irid imur firReġistru, jistaqsi
lill-iskrivani
għall-atti, ifittex
l-att jew il-folder
tan-notifika u jara
r-rifereta li jkun
għamel il-marixxal.
Dan il-proċess
jinvolvi x-xogħol u
l-ħin.

Emails lill-Avukat u Prokuraturi Legali dwar riżultat ta’ notifika.

KWART 1
Jannar sa Marzu

SMS lill-partijiet dwar differimenti ta’ kawżi.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

F’Ġunju 2014
ġie introdott
servizz ġdid li
bih l-Avukati u
l-Prokuraturi Legali
jiġu nfurmati
permezz t’email
jekk att ġudizzjarju
ġiex notifikat
jew le. Huwa
importanti li din
l-informazzjoni
tingħata lillavukati kemm
jista’ jkun malajr
biex ikunu jistgħu
jieħdu l-azzjoni li
jmiss f’waqtha u
b’hekk jitnaqqas
kemm jista’ jkun
id-dewmien talkawzi.

KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.
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F’ Novembru 2013
bdew jintbagħtu
d-digrieti tal-Qorti
lill-Avukati u lillProkuraturi Legali
tal-partijiet.

Sar eżercizzju fejn
l-atti kollha, meta
jiġu preżentati, jiġu
linked mal-kawża
rispettiva.

Lecam onlajn għal professjoni legali - Acts Module (l-Ewwel Fażi). Din
l-inizjattiva ta’ Lecam Online hija maħsuba biex il-Professjoni Legali
jkollha aċċess għall-kull att li jidħol il-Qorti.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Emails lill-Avukat u Prokuraturi Legali dwar digrieti fl-atti tal-mandati
kollha u mhux fil-Mandat t’Inibizzjoni biss.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Is-sistema ġiet
implimentata u
allura l-Avukat u
l-Prokuratur Legali
li jippreżenta
l-mandat, jekk
jagħmel xi rikorsi
fl-atti tal-mandat,
id-digrieti
tagħhom qed
jirċevihom ukoll
b’email.
F’Ottubru 2014
daħlet fis-seħħ
il-Lecam Online
għal dak li
jirrigwarda l-atti
tal-kawżi deċiżi,
pendenti f’kull
qorti jew tribunal
ġudizzjarju, ittri
uffiċjali, ċedoli,
protesti u mandati.
Din hija offruta
lill-Professjoni
Legali, jiġifieri
għall-Avukati,
Prokuraturi Legali
u Nutara Pubbliċi.
B’dan il-mod kull
klijent li jmur fluffiċċju tal-avukat
tiegħu jkun jista’
jiġi aġġornat dwar
il-kawża tiegħu
dak il-ħin stess.

Wara laqgħat
mal-MITA u malamministrazzjoni
tal-Qorti u
l-Kmamar
rispettivi, ġew
nominati Avukati u
Prokuraturi Legali
biex jittestjaw
kif se tkun qed
taħdem il-Lecam
Online tal-Acts
biex b’hekk inkunu
nistgħu ntejbu
l-programm ta’ din
il-faċilita` qabel
ma titnieda.

Saru laqgħat biex
naraw li d-data hija
kollha aċċessibli.
Saru wkoll laqgħat
mal-istakeholders.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Bdejna naraw
il-bżonn li anke
digrieti fl-atti
tal-mandati
l-oħra, l-Avukati u
l-Prokuraturi Legali
għandhom ikunu
jafu bid-digrieti.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Din ġiet estiża
għan-notifika
tad-digrieti flatti tal-mandat
t’inibizzjoni
peress li dawn
jiġu appuntati u
jimxu bħala kawża
bdew jintbagħtu
d-digriet wkoll ta’
dawn il-mandati
lill-Avukati u lillProkuraturi Legali.

KWART 2
April sa Ġunju

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.
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Lecam onlajn ghal Professjoni legali - Case Management (It-Tielet
Fazi). Din l-inizjattiva ta’ Lecam Online hija maħsuba biex il-Professjoni
Legali jkollha aċċess għal kull case management li jidħol il-Qorti.

Lecam onlajn għal professjoni legali - Warrants Module (It-Tieni Fażi)
Din l-inizjattiva ta’ Lecam Online hija maħsuba biex il-Professjoni Legali
jkollha aċċess għal kull mandat li jidħol il-Qorti.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 1
Jannar sa Marzu

Saru laqgħat biex
naraw li d-data hija
kollha miġbura.

Saru laqgħat
biex naraw li
d-Data hija kollha
aċċessibli.

KWART 2
April sa Ġunju

Wara laqgħat
mal-MITA u malamministrazzjoni
tal-Qorti, ġew
nominati Avukati
u Prokuraturi
Legali biex jaraw
kif ser tkun qed
taħdem il-Lecam
Online tal-Case
Management biex
b’hekk inkunu
nistgħu intejbu
l-programm ta’ din
il-faċilita’ qabel ma
titnieda.

Wara laqgħat
mal-MITA u malamministrazzjoni
tal-Qorti, ġew
nominati Avukati u
Prokuraturi Legali
biex jittestjaw
kif ħa tkun qed
taħdem il-Lecam
Online tal-mandati
biex b’hekk inkunu
nistgħu intejbu
l-programm ta’ din
il-facilita’ qabel ma
titnieda.

KWART 3
Lulju sa Settembru

F’Novembru 2014
daħlet fis-seħħ ilLecam Online għal
dak li jirrigwarda
l-mandati. Din
hija offruta
lill-professjoni
legali, jiġifieri
għal Avukati,
Prokuraturi Legali
u Nutara Pubblici.
B’dan il-mod kull
klijent li jmur fluffiċċju tal-Avukat
tiegħu jkun jista’
jiġi aġġornat dwar
il-mandati dak ilħin stess.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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Preżentata tal-Atti tista’ ssir kemm fir-Reġistru ta’ Malta u kemm f’dak
t’Għawdex irrispettivament fejn qed tinstema’ l-kawża.

e-Fees - Dan il-proġett jirrigwarda l-intaxxar tal-kawżi. Kull kawża
ċivili tiswa ċertu flus li jkunu dovuti lir-Reġistru tal-Qorti kif ukoll lillAvukati/Prokuraturi Legali li jkunu taw is-servizz tagħhom lill-partijiet
fil-kawża. Din is-sistema li għadha fil-fażi preparatorja tagħha, ser
tagħti l-oppurtunita’ li wieħed ikun jaf kemm tkun qed tiswih il-kawża
tiegħu - kemm ikunu qed isiru spejjeż. Dan ifisser minn x’ħin jiġi
preżentat ir-rikors ġuramentat għal kull att li jidħol waqt il-kawża sa
ma tiġi ntaxxata finalment mid-deputat reġistratur. Aħna min-naħa
tal-Qorti joħroġ l-avviż għall-ħlas tad-Dritt tar-Reġistru, ukoll minn din
is-sistema, u l-persuna tista’ tiġi tħallas jew inkella tista’ tħallas onlajn.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Saru diversi
laqgħat bejn
rappreżentanti
tar-Reġistru Ċivili
ta’ Malta u ta’
Għawdex biex tiġi
studjata l-loġistika
ta’ din il-miżura.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Minn April 2014
ġiet inawgurata
l-faċilita’ li
tippermetti li
persuna li jkollha
kawża Għawdex
tista’ faċilment
tippreżenta
l-kawża u
kwalunkwe att
ieħor relatat
magħha firReġistru ta’
Malta mingħajr
l-inkonvenjent li
trid tmur Għawdex
u vice versa. Għal
dan l-iskop saru
emendi legali
permezz tal-Att VII
tal-2014.

KWART 2
April sa Ġunju

Din hija estiża
anke għar-rapport
peritali fejn qed
jiġu maħlufa
rapporti minn
Periti hawn Malta
f’kawża li tkun qed
tinstema’ Għawdex
u viċi versa.

Qed isiru laqgħat
mal-MITA,
IMU, MEU u
l-amministrazzjoni
tal-Qorti fejn qed
jiġu diskussi kif
l-atti jimxu fil-Qorti
jiġifieri meta att
jiġi preżentat
mingħand
min jgħaddi u
min għandu
jipproċessah biex
b’hekk inkunu
nistgħu naraw
f’liema fażi jidħol
l-operat ta’ dan
il-proġett.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Qed isir analiżi ta’
parti minn dan ilproġett.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

L-implimentazzjoni
ta’ din il-miżura
hija kontinwa.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

103

9

Simplifikazzjoni ta’ kif jiġu nominati l-Kuraturi.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

Il-proċedura bdiet
titħaddem. Il-mod
ta’ kif qed jiġu
nominati l-Kuraturi
Deputati qed ikun
aktar trasparenti
u dan billi meta
jidħol rikors biex
jiġu nominati
Kuraturi Deputati,
dawn qed jiġu
nominati skont
l-elenku mill-ewwel
abbażi tad-data
preżentata u cash
number (meta jkun
hemm aktar minn
rikors wieħed)
u mhux skont
id-data tad-digriet
finali tal-Imħallef/
Maġistrat. B’hekk
kull Avukat u
Prokuratur Legali
imniżżel fl-elenku
ikun jaf minn qabel
għal liema atti ħa
jkun nominat bħala
kuratur deputat.
Din l-proċedura
tassikura
trasparenza flgħazla tal-kuraturi.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti

13

12

11

Wara sensiela ta'
diskussjonijiet,
daħal fis-seħħ
l-Artikolu 392A(5)
tal-Kap 9.

Saru
d-diskussjonijiet
meħtieġa malAvukat Ġenerali
u daħal fis-seħħ
l-Artikolu 23D talKap 9.
Laqgħat u
diskussjonijiet
mal-MITA; Laqgħat
mad-deputati biex
jingħataw spjega
tal-programm.

Artikolu 23D tal-Kap 9 tal-Ligijiet ta’ Malta.
Dan l-Artikolu daħal fis-seħħ bl-għan li jiffaċilita t-tlestija tar-rapport
tal-iffriżar tal-assi. Dan ir-rapport kien qabel jiġi imħejji minn diversi
avukati mqabbda mill-qrati. Saret emenda fil-Kap 9 tal-Liġijiet ta’
Malta sabiex din ir-rapport jigi preparat mir-reġistratur tal-Qrati.

Uzu tal-Awli. Is-sistema l-użu tal-awli kienet tintuża mid-Deputati tarreġistru biss sabiex jassenjaw l-awla li fiha ikun ser jaħdem il-Maġistrat
jew l-Imħallef fil-ġurnata li hija skedata s-seduta. Ittieħdet deċiżjoni fejn
id-deputati kollha tal-maġistrati u imħallfin ingħataw aċċess għal din issistema. L-għan ta’ dan it-tibdil kien sabiex is-seduti li huma ippjanati
jidħlu fis-sistema mal-ewwel u l-pubbliku ikun jista’ jikkonferma jekk
effettivament għandux seduta f’ġurnata partikolari billi jidħol fis-sit talġustizzja mill-kumdita’ ta’ daru.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Artikolu 392A (5) tal-Kap 9 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Dan l-Artikolu huwa mezz sabiex l-imputat flimkien mal-Avukat
Generali jilħaq ftehim għal sanzjoni adegwata għalih jekk jiġi biex
jammetti l-akkużi miġjuba fil-konfront tiegħu. Dan sabiex il-Qorti talMaġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali tapplika s-sanzjoni li
jkunu ftehmu fuqha.

Metodu ġdid ta’ kif qed jiġu ntaxxati l-aġġudikaturi tat-Tribunal għal
talbiet żgħar fejn qed jitħallsu per terminated case u mhux per sitting.
Din hija inċentiva għall-aġġudikatur biex il-kawżi li jkollu jiġu terminati
malajr u mingħajr dewmien u b’hekk qed igawdi l-klijent.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Il-programm
ġie assenjat lil
kull Deputat
Reġistratur u
saru l-laqgħat
magħhom
minħabba xi
diffikultajiet li
nqalgħu.

KWART 2
April sa Ġunju

Ħarġet Avviż
Legali 295
tal-2014, fejn
irregolat il-ħlas
tal-aġġudikaturi
tat-Tribunal Għal
Talbiet Żgħar fejn
dawn ser ikunu
qed jitħallsu
għal kull kawża
magħluqa u mhux
għal kull seduta li
jagħmlu. B’hekk
hemm l-inċentiva
li l-kawzi jiġu
terminati malajr u
mingħajr dewmien.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

L-Aġġudikatura
li jippersedu
t-Tribunal tatTalbiet iż-Żgħar,
kif ukoll lillProfessjoni Legali
u liċ-ċittadini
inġenerali.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti
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15

14

Bis-sistema l-ġdida meta x-xhieda tiġi traskritta din tintbagħat
permezz ta’ email lill-avukati fil-kawża. B’din is-sistema jitnaqqsu
traġitti żejda lill-avukati sas-sigrieta tal-maġistrat għal kopji neċessarji
u permezz ta’ din il-proċedura l-avukati jkunu jistgħu jibnu l-proċess
mill-kumdita` tal-uffiċċju tagħhom bil-mod il-mod. Din is-sistema
qed tintuża kemm għad-digrieti u kif ukoll għax-xhieda mogħtija filkumpilazzjonijiet.

Inbdiet sistema ġdida fil-Case Management system sabiex l-Avukati
jiġu moqdija mill-aktar fis possibbli fejn jidħlu xhieda li ngħataw tul
proċeduri kriminali. Is-sistema qabel kienet li wara s-seduta jew meta
l-kawża tkun waslet għat-trattazzjoni finali, ssir kopja tax-xhieda u
tinġabar mill-Avukat tal-imputat/a jew tal-parti civile.

Traskrizzjonijiet ta’ xhieda u digrieti.

Artikolu 392 tal-Kap 9 tal-Liġijiet ta’ Malta - Ammissjoni ta’ Ħtija.
L-għan ta’ dan l-artikolu huwa li fejn ikun hemm ammissjoni bikrija millimputat għall-akkużi li huma soġġett għal piena t’aktar minn għaxar
snin minflok ma jgħaddu minn snin ta’ ġbir ta’ provi quddiem il-Qorti
Maġistrati bħala qorti istruttorja, l-kawża tintbagħat għand l-Avukat
Ġenerali b’notifika lir-Reġistratur tal-Qorti biex din il-kawża tiġi
appuntata għas-smigħ mill-Qorti Kriminali fi żmien xahrejn minn mindu
tirċievi n-notifika mill-Qorti Maġistrati bħala Qorti Istruttorja.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Kien hemm iddiskussjonijiet
neċessarji malAvukat Ġenerali
biex issir żieda filKap 9 tal-Liġijiet
ta’ Malta. Dan
l-Artikolu naqqas
dewmien żejjed
ta’ kawżi li setgħu
jiġu deċiżi b’iktar
effiċjenza minflok
b’snin ta’ ġbir ta’
provi għal xi ħaġa
li kien diġa lesta li
jammetti għaliha
l-imputat/a.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Saru l-laqgħat
neċessarji malMITA biex jiġi
eżaminat x’hemm
bżonn isir biex
din l-inzjattiva
taħdem.

KWART 2
April sa Ġunju

Id-Deputati
Reġistraturi ġew
mitluba jdaħħlu filCase Management
System l-ismijiet
tal-Avukati involuti
fil-kawżi kollha
pendenti quddiem
il-Maġistrat/
Imħallef ma’ min
jaħdmu u b’hekk
id-digrieti u
t-traskrizzjonijiet
tax-xhieda
bdew jintbagħtu
b’imejl lill-Avukati
konċernati.
Din is-sistema
tiffranka l-karti,
l-messaġġiera
jistgħu jkomplu
jaqdu dmirhom
fuq affarijiet
oħra u tgħin
lill-Avukat ikollu
kopja tax-xhieda
immedjatament.

Issir iż-żieda f’Kap 9.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

18

17

Twaqqif ta’ Sezzjoni - Court Customer Relations.

Teħid ta’ xhieda ta’ tobba mill-Isptar Ġenerali t’ Għawdex.
Permezz ta’ video-conference mal-Qorti t’Għawdex, tiġi mnaqqsa
l-burokrazija u jitnaqqas il-ħela ta’ ħin u l-iskariġġ żejjed għat-tobba li
jistgħu jużaw ħinhom aħjar l-isptar.

L-għan ta’ dan il-proġett pilot huwa:
1) L-imputati u x-xhieda jiġu notifikati mill-kumpanija privata u mhux
mill-pulizija.
2) Li x-xhieda f’kawża ma jiġux il-Qorti għalxejn fil-każ fejn l-imputat
ma jkunx notifikat.
3) Id-Deputat Reġistratur ser ikun jista’ jikteb il-verbal fis-sistema
provduta mill-kumpanija privata u toħrog estratt tas-sentenza sabiex
l-imputat u l-partijiet ikun jista’ jkollhom kopja informali tas-sentenza
immedjatament.

Proġett Pilota.
Dan il-proġett għandu jibqa’ fis-seħħ għal sitt xhur. Il-konċentrazzjoni
ta’ dan il-proġett ser tkun fuq is-seduti tat-Traffiku assenjata lil
Maġistrat.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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Ġew appuntati 3
Court Customer
Relations
Assistants biex
jgħinu lillindividwu minflok
ma jaħli l-ħin idur
fil-bini tal-Qorti.

Diskussjonijiet u
laqgħat malpartijiet kollha
involuti fil-proġett.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Diskussjonijiet u
laqgħat malpartijiet kollha
involuti fil-proġett.

KWART 2
April sa Ġunju

Diskussjonijiet,
laqgħat u
tħejjija għallimplimentazzjoni
tal-proġett pilota.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Beda proġett
pilota fil-Qorti
t’Għawdex.

Diskussjonijiet
għadhom
għaddejjin rigward
l-amalgamazzjoni
tal-programm
tal-multi tal-Case
Management ma’
dak użat għasseduta tat-traffiku.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Implimentata.

Kummenti

19

20
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Binja ġdida li qed isservi bħala uffiċċji għal Prim Imħallef, 18-il Imħallef
u l-istaff tagħhom

Xiri u installazzjoni ta’ Luggage X-Ray Machine oħra fl-intrata tal-Qorti
prinċipali.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Ġiet installata
t-tieni X-Ray
machine flintrata tal-Qorti
prinċipali biex
b’hekk tnaqqas
il-kju twil ta’ nies
li kien jinġema’
ta’ kuljum. Biżżieda ta’ dan
l-apparat tnaqqset
il-problema fejn
klijenti tal-Qorti
jitilfu seduti
minħabba li
jinqabdu fil-kju
huma u deħlin.
Permezz ta’ dawn
l-X-Ray machines
ta’ kuljum l-uffiċjali
tas-sigurta’
iżommu bejn 40
u 45 oġġett milli
jiddaħħlu fil-Qorti.

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

Tlestiet binja fi
Triq id-Dejqa
eżatt wara l-Qorti.
B’dan l-ispazju
addizzjonali
ġie akkwistat
spazju fil-Qorti
li qabel kien
iservi t’uffiċċju
għall-Ġudikanti
li marru l-binja
l-ġdida. Jistgħu
jiġu appuntati
Ġudikanti ġodda
fejn qabel ma
kienx jista’ jsir
minħabba nuqqas
ta spazju.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

24

23

22

Il-korrispondenza
li tidħol bdiet
tiġi skenjata u
tintbgħat bl-imejl
immedjatament.
Iċ-Ċirkularijiet,
Gazzetti talGvern u kull
korrispondenza li
tidħol ir-Registry
bdew jiġu
mibgħuta bl-email
lil ħaddiema tadDipartiment.
Ġie maħluq
email ġeneriku
tad-Dipartiment,
għaldaqstant kull
korrispondenza
elettronika tidħol
f’dan l-indirizz.
Bl-Att IV tal-2014
li daħal fis-seħħ
nhar it-18 ta’
Marzu 2014 ġie
emendat l-artikolu
392A tal-Kodiċi
Kriminali fejn wara
li ġie sostitwit
is-subartikolu
(5) tal-istess
artikolu, iddaħħlu
is-subartikoli (6) u
(7) fl-istess artiklu.
B’dawn l-emendi
issa sar possibli li
akkużat u l-Avukat
Ġenerali jaqblu
fuq is-sentenza li
għandha tingħata
fuq ammissjoni
tal-akkużat u
b’hekk il-proċeduri
jintemmu qabel.

Dipartiment għall-Gvern Lokali. Ir-Registry (f’kull dipartiment),
jitħaddem aktar b’mod elettroniku (emails eċċ) milli bil-fajls.

Kull applikazzjoni ta’ skemi eċċ... ssir kollha b’mod elettroniku (għal
dan trid tinħoloq infrastruttura elettronika).

Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Emendi għall-Kodici Kriminali (Att IV)

KWART 1
Jannar sa Marzu

Dipartiment għall-Gvern Lokali. Korrispondenza bejn Ministeri/
Dipartimenti tkun kollha elettronika.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
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KWART 2
April sa Ġunju

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Implimentata.

Kummenti

109

25

Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Emendi għall-Kodici Kriminali (Att XXIV)

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

Bl-Att XXIV
tal-2014 li daħal
fis-seħħ f’Awwissu
2014 saru diversi
emendi bl-għan
li jkomplu jitħaffu
l-proċeduri
kriminali.
L-emenda
għall-artikolu
392B kellha
l-għan li akkużat
seta’ jirreġistra
l-ammissjoni
tiegħu fi
kwalunkwe stadju
tal-proċeduri u
għalhekk tneħħiet
il-ħtiega li ssir
kumpilazzjoni
bil-konsegwenti
dewmien li dawn
il-proċeduri
neċessarjament
iġibu magħhom.
Saret ukoll
emenda għallartikolu 392C li
permezz tagħha
meta persuna
tirreġistra
ammissjoni, l-Qorti
tagħti l-fakolta`
lir-Reġistratur talQorti jikkomputa
u jiġbor ilħlasijiet konnessi
mal-inkjesta
maġisterjali li
setgħet saret u
jgħaddi biex jagħti
s-sentenza.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Kummenti

Tkompli: Emendi għall-Kodici Kriminali (Att XXIV)
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KWART 1
Jannar sa Marzu

KWART 2
April sa Ġunju

Emenda oħra
kienet għallartikolu 399 li
jipprovdi għal
talbiet lillawtoritaijiet
barranin. Qabel
ma kienx hemm
termini għal
meta d-difiża u
l-qorti kellhom
jiddeċiedu fuq
talba magħmula
għal dan il-għan.
L-emendi li
ġew introdotti
jintroduċu
termini u f’każ
ta’ inosservanza
tal-istess lok għal
rikors lill-Qorti
Kriminali.

KWART 3
Lulju sa Settembru

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Kummenti
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7

6

5

4

3

2

1

Aktar laqgħat talKumitat.

KWART 4
Ottubru sa Diċembru

Komplew saru
laqgħat fl-Air
Malta dwar it-titjib
fis-servizz.

Saru laqgħat
fl-Air Malta
dwar it-titjib
fis-servizz.

Saru diversi
laqgħat interni.

Help desk 24/7 għas-sit eletttoniku tal-Air Malta.

Air Malta - Sistema tal-bagalji onlajn.

Beda x-xogħol fissistema tal-IT biex
jitjieb is-sit.

Ħruġ tal-iskema
mill-MEPA flimkien
mal-Ministeru tatTuriżmu u l-MTA.

Skema ta’ żewġ sulari żejda għal-lukandi. L-MTA nediet proċess intern
li qed jgħin biex isiru simplifikati l-proċessi minn kif kienu jsiru qabel,
biex applikazzjonijiet għal dan l-iżvilupp qed jiġu kompluti f’qasir
żmien sabiex ikunu jistgħu jibdew il-proċess tal-MEPA.

Skema għall-Palazzini. Qiegħda ssir simplifikazzjoni ta’ proċessi kif
ukoll qiegħda tingħata għajnuna personali (hand holding) għal dawk li
jixtiequ jiżviluppaw lukanda żgħira f’dar jew Palazzin antik, mal-MEPA,
KNPD, etc.

F’Dicembru
inbidlet is-sistema
ta’ check-in onlajn
tal-bagalji millajruporti kollha li
jtiru minnhom l-Air
Malta.

Imtejjeb is-sit u
żdiedet l-għajnuna
tal-helpdesk 24/7.

Xogħol
amministrattiv
relatat mal-iskema.

Tkomplew illaqgħat.

Komplut il-proċess
ta’ evalwazzjoni
tat-tender.

Għeluq
tat-tender.

Aktar laqgħat talKumitat.

KWART 3
Lulju sa Settembru

Introduzzjoni ta’ sistema ġdida kompjuterizzata għal-liċenzjar. Sistema
ġdida li ser twassal għal kompjuterizazzjoni tas-sistema kompleta
tal-applikazzjonijiet u liċenzji tal-operaturi kollha fit-turiżmu inkluż ilpotenzjal ta’ pagamenti onlajn.

Publikazzjoni
tat-tender.

Saru laqgħat talKumitat.

KWART 2
April sa Ġunju

Laqgħat interdipartimentali talgrupp ta’ ħidma.

Laqgħat bejn MTA,
MEPA, KNPD u
applikanti.

KWART 1
Jannar sa Marzu

Kumitat għar-reviżjoni tal-liġijiet u regolamenti fit-turiżmu. Kumitat
tat-Turiżmu (MoT u MTA) biex jiġu riveduti r-regolamenti kollha għal
akkomodazzjoni u ristoranti bl-iskop li jiġu simplifikati l-kategoriji u
l-proċessi.

Kumitat għar-reviżjoni tal-proċeduri għall-imwejjed u siġġijiet fuq art
pubblika. Kumitat imwaqqaf bejn it-Turiżmu (MoT, MTA), Transport
Malta, MEPA, Lands u MHRA sabiex joħloq policy u design guidelines
għall-imwejjed u s-siġġijet u sabiex joħloq simplifikazzjoni fil-proċess
t’applikazzjoni.

Miżura għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija

Passiġġieri tal-Air
Malta.

Passiġġieri u
klijenti tal-Air
Malta.

9 żviluppaturi.

Bejn 6 u 12-il
applikant.

Madwar 6,000
liċenzjat.

Madwar 6,000
liċenzjat.

Madwar 500
applikant.

Numru ta’ Persuni
Affetwati fejn
Applikabbli

Implimentata.

Implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Fil-proċess li tiġi
implimentata.

Kummenti

