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Rapport Annwali tad-Dipartimenti tal-Gvern – 2015 

Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali 

 

UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI 

 

Direttorat Ġenerali (Strateġija u Appoġġ) 

 

Id-Direttorat Ġenerali (Strateġija u Appoġġ) jamministra u jipprovdi servizzi ċentrali t'appoġġ 

amministrattiv lis-Segretarju Permanenti u lid-Direttorati, Dipartimenti, Entitajiet u 

organizzazzjonijiet fi ħdan il-Ministeru dwar kwistjonijiet korporattivi bħall-ippjanar finanzjarju 

u immaniġġjar, ix-xiri pubbliku, ir-riżorsi umani, l-operat u l-ġestjoni amministrattiva. Id-

Direttorat jiżgura preparazzjoni f'waqtha u preċiża tal-ħidma flimkien mal-produzzjoni ta’ kull 

direttiva ta' kontroll u ġestjoni flimkien ma’ provvista wiesgħa ta’ servizzi t'appoġġ lis-

Segretarju Permanenti. 

 

Id-Direttorat jikkoordina u jiżgura l-uniformità u l-konformità fl-implimentazzjoni tal-politika u l-

linji gwida stabbiliti mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru (inklużi l-Uffiċċju Amministrattiv tar-Riżorsi 

Umani PAHRO) u l-Ministeru tal-Finanzi (b'mod partikolari l-Uffiċċju tal-Baġit u d-Dipartiment 

tal-Kuntratti). Dan l-uffiċċju huwa wkoll iffukat sabiex jipprovdi r-riżorsi meħtieġa għad-diversi 

Direttorati li jiffurmaw l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti. B’hekk jiġi żgurat funzjonament 

effettiv u effiċjenti apparti li jikkontribwixxi għall-ġestjoni kollettiva tal-Ministeru għall-Intern u 

s-Sigurtà Nazzjonali. 

 

 

Finanzi u Amministrazzjoni 

 

Id-Direttorat Ġenerali Strateġija u Appoġġ huwa direttament involut fi kwistjonijiet finanzjarji u 

fejn jidħlu l-akkwisti kollha relatati mas-Segretarjat tal-Ministru, l-Uffiċċju tas-Segretarju 

Permanenti, id-Dipartiment tas-Servizzi Korporattivi, id-Direttorat tal-Operazzjonijiet, id-

Direttorat tad-Difiża, is-Servizzi tas-Sigurtà, is-Sezzjoni tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, it-Taqsima 

tas-Servizzi ta’ Detenzjoni, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati flimkien mat-Taqsima 

tal-Uffiċċju taċ-Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi. Id-Direttorat Ġenerali kien ukoll responsabbli sabiex 

jeffettwa ħlas kif meħtieġ għall-Aġenzija għall-Benesseri ta’ dawk li jitolbu ażil (AWAS), il-
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Kummissjoni Emigranti u l-Aġenzija Identity Malta. L-ammont globali ta’ ħlasijiet ipproċessati 

fl-2015 kien ta’ 432. 

 

Ġew imfassla l-istimi riveduti ta’ kull xahar rigward il-vot tal-Ministeru, iċ-ċentri spiża tagħha, 

u ċ-ċentri ta’ responsabbilta’, kif ukoll tfasslu il-prospetti finanzjarji ta' kull xahar tad-

Dipartimenti l-oħra li jiffurmaw parti minn dan il-Ministeru flimkien mal-evalwazzjoni u l-

moniteraġġ tagħhom qabel intbgħatu lill-Ministeru tal-Finanzi. Ħidma oħra li saret minn dan l-

Uffiċċju kienet l-abbozzar u l-konsolidament tal-Estimi Finanzjarji 2015 fir-rigward tad-

dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. Waqt l-abbozzar 

kien qed ikun żgurat li kwalunkwe nfiq żejjed kien ibbilanċjat kontra infieq ieħor fi ħdan il-vot 

tal-Ministeru. 

 

 

Is-Sezzjoni tal-Finanzi u l-Amministrazzjoni wettqet il-funzjonijiet li ġejjin matul l-2015: 

 

• Kompilazzjoni ta’ pagi relatati mal-ħaddiema, fiċ-ċentri ta' spiża varji u partijiet oħra li 

jaqgħu taħt ir-responsabbilta’ tal-Ministeru, wara li ġew ikkunsidrati l-aġġustamenti 

tal-kontijiet, żidiet, allowances u sahra; 

• Irċieviet talbiet għal xogħlijiet u servizzi, tfassil finanzjarju tax-xiri meħtieġ, it-twettiq ta’ 

xiri u wara li jsiru l-verifiki kollha jiġu pproċessati t-talbiet għall-ħlas mill-kredituri; 

• Ħadet ħsieb it-trasport tal-Ministeru-reġistrazzjoni u ħruġ ta' requisitions rigward fuel 

għall-vetturi li huma propjetà tal-gvern filwaqt li nżammet dokumentazzjoni xierqa tal-

manutenzjoni tal-vetturi permezz tas-Sistema tal-Ġestjoni tal-Flotta; 

• Approvati pagamenti bil-quddiem b'rabta mas-safar ta’ delegazzjonijiet magħmula 

minn ħaddiema fid-Dipartimenti varji li jaqgħu taħt il-Ministeru li siefru fuq dmirijiet 

uffiċjali; 

• Kompilazzjoni u monitoraġġ tad-dokument annwali rigward kontijiet bankarji, telf ta’ 

dħul u tneħħija ta’ assi mill-kotba u l-ġbir ta’ arretrati. 

• Kull tliet xhur ġiet ikkompilata l-lista tal-fornituri li ma jipprovdux lil dan l-Uffiċċju 

b’irċevuta fiskali; 

• Ġew ipproċessati numru ta' pagamenti fir-rigward ta’ proġetti kofinanzjati mill-UE 

prinċiparjament: Fondi Ewropej għar-Refuġjati, Fondi Ewropej tal-Fruntieri, Fondi 

Ewropej tar-Ritorn lejn il-pajjiż ta’ oriġini, Network Ewropew tal-Migrazzjoni u l-

EUREMA. 
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• Żamma ta’ dokumentazzjoni rigward il-kontijiet bankarji relatati mal-proġetti 

msemmija hawn fuq u rikonċiljazzjoni mad-dikjarazzjonijiet tal-bank. Dawn jiġu 

rrapportati annwalment lid-Dipartiment tat-Teżor. 

• Kompilazzjoni u monitoraġġ tal-prospetti finanzjarji kif mitlub mill-Ministeru tal-Finanzi; 

• Ġie kkompilat u kkonsolidat it-tagħrif relatat ma' risposti għall-mistoqsijiet 

parlamentari. 

• Tħejjew d-dokumenti u sar l-għeluq meħtieġ ta' avvanzi li għandhom x'jaqsmu ma’ 

safar ta’ delegazzjonijiet li siefru fuq dmirijiet uffiċjali. 

 

Matul is-sena 2015, it-Taqsima Finanzi u Amministrazzjoni pproċessat 186 avvanzi 

magħmula lill-uffiċjali li jsiefru fuq xogħol uffiċjali u missjonijiet Ministerjali oħra. Diversi talbiet 

għal rimbors ta' nfiq magħmul b'rabta mal-ivvjaġġar relatat mal-attendenza waqt laqgħat tal-

Kummissjoni tal-UE u tal-Kunsill ġew sottomessi lill-Ministeru tal-Finanzi. 

 

Id-Direttorat kien ukoll involut f'numru ta' attivitajiet ta' akkwisti pubbliċi, kemm għas-servizz 

tas-Segretarjat Permanenti kif ukoll għall-Ministeru, filwaqt li assista diversi Dipartimenti u 

Entitajiet fl-attivitajiet ta' akkwisti pubbliċi rispettivi tagħhom. In-numru ta' sejħiet għall-offerti 

maħruġa matul is-sena 2015, kienu sitt sejħiet għall-offerti dipartimentali, u sejħa waħda 

permezz tad-Dipartiment tal-Kuntratti. Ta' min jinnota s-sostenn partikolari mogħti lil diversi 

organizzazzjonijiet li kienu jakkwistaw oġġetti, servizzi u xogħlijiet li kienu ko-finanzjati 

permezz tal-Fondi ta' Emerġenza tal-UE. Id-Direttorat wettaq ukoll ir-rwol ta' monitoraġġ u 

approvazzjoni fuq l-evalwazzjoni ta’ sejħiet għall-offerti dipartimentali kif definit mir-

Regolamenti dwar l-Akkwisti Pubbliċi. Il-Kumitat tal-Kuntratti Dipartimentali ltaqa’ tnejn u 

għoxrin darba matul is-sena 2015, fejn disa’ rakkomandazzjonijiet kienu riferuti lura lill-

kumitati ta’ evalwazzjoni, ġew approvati għaxar talbiet għall-kjarifiki, ġew approvati ir-

rakkomandazzjonijiet li saru għall-għoti ta’ sitta u tletin kuntratt, u approva r-

rakkomandazzjoni għar-rifjut tal-offerti li kienu sottomessi fi tmien sejħiet. 

 

Fuq livell operattiv, sar eżerċizzju profond li laqqa’ numru sostanzjali ta’ Bordijiet ta' Stħarriġ 

biex jirrevedu, jevalwaw u eventwalment jiddisponu minn materjal u tagħmir divers li kien 

skadut jew li ma kienx għadu servibbli. 

 

Ġestjoni tar-Riżorsi Umani 

 

Ir-rwol tar-Riżorsi Umani huwa doppju: 
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Żvilupp – ir-responsabbiltà ta' tagħlim, taħriġ, mentoring, team building, motivazzjoni u 

impenn tal-impjegati u ġestjoni tal-benefiċċji. 

 

Amministrazzjoni-ir-responsabbiltà ta’ negozjar kollettiv, l-immaniġġjar tad-dixxiplina, il-

ġestjoni tat-tilwim u firda, l-immaniġjar tal-ilmenti, u l-ġestjoni tal-konformità. 

 

Matul is-sena taħt reviżjoni, it-Taqsima tar-Riżorsi Umani (TRU) ipprovdiet appoġġ kontinwu 

lill-kapijiet ta' dipartimenti/aġenziji/entitajiet u l-impjegati fi ħdan il-Ministeru tal-Intern u s-

Sigurtà Nazzjonali sabiex ikunu konformi mal-politika, proċeduri u leġiżlazzjoni relatati mar-

riżorsi umani. It-TRU ħadmet flimkien mal-Managers HR, partikolarment fl-abbozzar ta' 

numru divers ta’ sejħiet għall-applikazzjonijiet sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet u l-miri tal-Ministeru. 

Dan kien jinkludi l-verifika tal-abbozzi tas-sejħiet. 

 

 

Funzjonijiet ta' Ġestjoni tar-Riżorsi Umani 

 

Il-funzjonijiet ġenerali tal-uffiċċju jistgħu jitqassru kif ġej: 

 

Attendenza 

 

Programmi ta' Ġestjoni tal-Prestazzjoni (PMPs) 

 

Matul 2015 id-Direttorat tar-Riżorsi Umani ittrattat ma' numru ta' Programmi ta' Ġestjoni tal-

Prestazzjoni. L-iskop globali tal-PMPs hu li jinżamm rekord tal-prestazzjoni ġenerali tal-

impjegati tal-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, prinċipalment matul l-ipproċessar ta' 

żidiet, progressjonijiet u l-promozzjonijiet tagħhom. 

 

 

Progressjonijiet u promozzjonijiet 

 

Miżuri favur il-familja 

 

Matul is-sena 2015, l-impjegati fi ħdan il-Ministeru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali bbenefikaw 

minn diversi miżuri favur il-familja li jinkludu Leave tal-Maternità, Break tal-Karriera, Leave 

biex jippruvaw impjieg alternattiv, Leave Kulturali, Attivitajiet Sportivi Internazzjonali, Leave 

għal skop ta’ Studju, Leave għal raġuni speċjali, Leave għall-kazi ta’ Responsabbiltà ta’ 
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familjari, Rilaxx ta' Impjegati Pubbliċi biex jaħdmu ma' Organizzazzjonijiet Volontarji u Leave 

biex jaħdmu ma' Organizzazzjonijiet Internazzjonali. 

 

 

Sigħat Flessibbli 

 

It-Taqsima Riżorsi Umani pproċessat numru ta' applikazzjonijiet għal ħinijiet flessibbli, filwaqt 

li jiġi ffaċilitat l-implimentazzjoni ta' skedi għal ħinijiet flessibbli għal dipartimenti oħra li jaqgħu 

taħt ir-responsabbiltà tal-istess Ministeru bl-oġġettiv li jippromwovu bilanċ bejn ix-xogħol u l-

impenji personali l-oħra. 

 

Telework 

 

Matul 2015 it-Taqsima Riżorsi Umani pproċessat u vverifikat diversi applikazzjonijiet għat-

telework tal-impjegati tal-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. Il-proċedura tat-telework 

hija mmonitorjata u riveduta regolarment. L-impjegati li ngħataw l-opportunità tat-telework 

biex jibbilanċjaw ix-xogħol u l-ħajja personali tagħhom ġew motivati u dan żied l-effiċjenza 

tagħhom. 

 

Recruitment Portal 

 

Database bl-Informazzjoni Personali (Perinfo) 

 

Eżerċizzju ta’ Profil tal-Ħiliet 

 

Xogħol Amministrattiv ieħor: Konferma ta' ħatriet, il-Mandati inkrement u karti Pensjoni. 

Monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' skemi ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni. Jinnotifika l-

impjegati kollha dwar il-bilanċ tal-leave ta' vaganza li jkun fadal sabiex fejn ikun jista’ jiżdied 

ma’ tas-sena ta' wara skont ir-regolamenti. Ħruġ ta’ Formoli ta’ Service and Leave Record 

(GP 47) kull meta jintalbu. 

 

Kompiti oħra 

 

It-Taqsima Riżorsi Umani rċeviet u pproċessat numru ta’ applikazzjonijiet minn diversi 

impjegati li volontarjament taw 205.70 siegħa leave ta' vaganza mill-intitolament tagħhom 

lejn il-fond stabbilit fuq PAHRO għal raġunijiet umanitarji. L-impjegati tat-Taqsima tar-Riżorsi 
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Umani attendew korsijiet ta' taħriġ organizzati mis-CDRT u magħżula speċifikament bħala 

parti mill-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom bil-għan li tittejjeb il-prestazzjoni tax-xogħol 

tagħhom. 
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UFFIĊĊJU TAĊ-CHIEF INFORMATION OFFICER 

 

Introduzzjoni 

L-uffiċċju taċ-Chief Information Officer għandu r-responsabbiltà li jipprovdi viżjoni u tmexxija 

biex proposti, kif ukoll inizjattivi tal-Informazzjoni Teknoloġika jiġu mfassla u mibnija skont il-

missjoni, politika u strateġija tal-Ministeru. Iċ-Chief Information Officer imexxi dan l-uffiċċju fi 

ħdan il-Ministeru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali. 

L-uffiċċju taċ-Chief Information Officer nieda diversi inizjattivi tal-Informazzjoni Teknoloġika fl-

2015, li huma stipulati minn miri Nazzjonali u Ministerjali, fosthom Simplifikazzjoni ta’ 

proċessi, diversi Direttivi, Digital Malta, Miżuri tal-Baġit u l-Manifest Elettorali. Dan l-uffiċċju 

kien l-ixprun tal-inizjattivi li ġew imwettqa u l-moħħ wara strateġiji tal-informatika li riedu jiġu 

addottati. 

L-oġġettivi prinċipali ta’ dan l-uffiċċju kienu mmirati lejn ristrutturar tal-proċessi Ministerjali 

skont ir-rekwiżiti mitluba mill-Ministru u mis-Segretarju Permanenti. Is-sit elettroniku tal-

Ministeru ġie mibdul mill-ġdid biex jiġi konformi mal-istrateġija Nazzjonali permezz tas-siti 

elettroniċi www.gov.mt u www.servizz.gov.mt filwaqt li ġew implimentati siti dipartimentali 

taħt l-istruttura prinċipali. Sar xogħol u investiment estensiv fir-rigward ta’ network u 

telefonija, tisħiħ ta’ sistemi ġodda kif ukoll dawk eżistenti biex b’hekk sar titjib fil-proċessi 

amministrattivi li jolqtu diversi Dipartimenti fi ħdan il-Ministeru, fosthom il-Korp tal-Pulizija, il-

Faċilità Korrettiva ta’ Kordin (CCF), id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili (CPD), L-Aġenzija tal-

Welfare tal-Persuni li Jfittxu Ażil (AWAS) u l-Uffiċcju tal-Kummissarju għar-Refuġjati 

(REFCOM). 

 

Finanzi u xiri 

Kif isir matul kull sena, dan l-uffiċċju huwa inkarigat li joħloq l-istrateġija finanzjarja li għandha 

x’taqsam mal-qasam tal-Informatika u x-Schengen tal-Ministeru, permezz ta’ proċeduri 

magħrufa bħala CAPEX (Capital Expediture) u OPEX (Operational Expenditure) li jiġu 

sottomessi, marbula u skrutinizzati mill-MITA u fl-aħħar mill-Ministeru tal-Finanzi. Dan l-

uffiċċju għandu l-kontroll u l-amministrazzjoni tan-nefqa ta’ dawn il-fondi, fejn ix-xiri tal-

apparat teknoloġiku kif ukoll ħlas ta’ kuntratti rikorrenti jiġu magħmula bir-reqqa skont il-

proċessi, regoli u proċeduri fiskali. 

 

http://www.gov.mt/
http://www.servizz.gov.mt/
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Portal tal-Ministeru u Siti Elettroniċi oħra 

Il-portal tal-Ministeru ġie aġġornat u mogħti dehra skont l-istandards u l-pjattaforma addottata 

madwar id-Dipartimenti kollha tal-Gvern u biex jirrifletti t-tibdil intern. Il-kontenut u l-immaġini 

jiġu kostantament mibdula skont il-gwidi u branding tal-MITA. 

Ġie maħluq sit sekondarju tal-Aġenzija tal-Welfare tal-Persuni li jfittxu Ażil (AWAS) filwaqt li 

qed jiġu esplorati possibilitajiet li jinħolqu siti oħra simili għal dan. 

It-tibdil minn Web Framework 1 għall-Web Framework 2 meħtieġ mill-MITA ġab bidla 

drastika fuq portali tal-Ministeru, fosthom dawk tal-Armata, Pulizija u taċ-Ċertifikati. Bħala 

miżura l-portal tal-Armata ġie rranġat u trasferit fuq pjattaforma tax-Sharepoint fl-aħħar kwart 

tas-sena 2015 u dak tal-Pulizija għaddej mill-istess proċess u għandu jkun lest fit-tieni kwart 

tas-sena 2016. Wara tibdil fil-liġi, l-portal taċ-Ċertifikati ġie aġġornat u trasferit taħt il-Web 

Framework 2. 

 

Networks 

Sar studju, disinn, implementazzjoni kif ukoll ittestjar ta’ diversi postijiet bil-għan li jaqdu d-

domanda u d-dmirijiet tad-data kif ukoll dawk tat-telefonija. Fost dawn il-postijiet li ġew 

rinovati jew sarilhom network mill-ġdid għal skopijiet ta’ uffiċini nsibu: 

L-estensjoni tal-uffiċini tas-Segretarju Permanenti, kif ukoll dak tad-Dipartiment tal-Probation 

u Parole fejn ġiet installata struttura tan-network ġdid mgħammra b’fibra ottika miġjuba mill-

uffiċini prinċipali biex b’hekk ikun hemm integrazzjoni tad-dejta fuq netwerk wieħed. Saret iċ-

ċaqlieqa tal-uffiċċju tal-Bord għall-Appelli tar-Refuġjati fejn sar l-istess proċess ta’ bidla għal 

netwerk ġdid b’komunikazzjoni mal-MITA. 

Saret rikjesta mal-MITA biex tiddaħħal komunikazzjoni ġdida ta’ fibra ottika ġewwa l-Faċilità 

Korrettiva ta’ Kordin biex b’hekk insaħħu u nilħqu mad-domanda tal-operat. Din ġiet 

aċċettata u magħmula fl-aħħar kwart tas-sena 2015. L-operat ta’ din il-faċilità ra qabża kbira 

f’dak li hu prestazzjoni u nuqqas ta’ dewmien. Sar studju profond biex jiġi mibdul in-network 

kollu ta’ din il-faċilità għax kien jidher fiċ-ċar li hemm degredazzjoni tas-servizzi peress li dan 

kien antik u sarlu ħafna tibdil li ma kienx jilħaq l-istandards meħtieġa. Wara xogħol estensiv 

saru disinni tal-pjanti li jlaħqu l-ogħla ħtiġijiet possibili. Ix-xogħol fuq dan il-proġett għandu 

jibda fl-ewwel kwart u jispiċċa sat-tieni kwart tas-sena 2016. 
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Telefonija 

F’din il-linja rajna wkoll li l-istudju li għamilna tana l-frott meħtieġ fejn permezz tan-networks 

addottajna sistema biex qabbadna l-estensjoni tal-uffiċini tas-Segretarju Permanenti kif ukoll 

dak tal-Bord għal-Appelli tar-Refuġjati mal-PABX primarja tal-Ministeru. 

Ġew mnedija żewġ proġetti kbar rigward sistema ġdida ta’ telefonija (Bridge Connections 

through IP Telephony) fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fejn is-sezzjonijiet kollha mferxxa 

ma’ Malta ġew integrati flimkien permezz ta’ sistemi tan-network. Din is-sistema ser tiġi 

implimentata wkoll fi ħdan il-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. B’din l-implimentazzjoni, iż-żewġ 

Dipartimenti se naqsu n-nefqa rikurrenti tagħhom kif ukoll għandhom servizz iktar effiċjenti. 

 

eFORMS 

Bħala proċess kontinwu ta’ simplifikazzjoni u biex iċ-ċittadin jingħata servizz fil-pront u 

jinqatal-iskariġġ li wieħed joqgħod imur fid-dipartiment konċernat, qed jiġu studjati żewġ 

formoli elettroniċi ġodda, waħda għal servizzi mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-oħra 

biex tintalab il-Kondotta tal-Pulizija permezz tas-servizz tal-eID.  

 

Sistemi u applikazzjonijiet  

Bħala proċess kontinwu biex jittejjeb is-servizz amministrattiv, kif ukoll dak li jaqdi il-

bżonnijiet tal-klijenti tagħna, kemm dawk interni kif ukoll esterni qed jiġu mibnija sistemi u 

applikazzjonijiet ġodda kif ukoll isir amministrazzjoni, implimentazzjoni, titjib, monitoraġġ u 

appoġġ fuq dawk is-sistemi li diġà qed jiġu utilizzati. Fost sistemi ġodda li ġew implimentati 

internament insibu: 

 Sistema ta’ Bar-Coding li permezz tagħha qegħdin nirreġistraw kull prodott elettroniku 

li jiġi mixtri minn dan l-uffiċċju fejn toffri servizz ta’ inventarju u ġestjoni tad-data fejn 

jiġu allokati dawn il-prodotti. 

 Sistema ta’ Call Centre fejn jiġu mdaħħla talbiet mingħand klijenti nterni rigward 

problemi tekniċi, tagħmir elettroniku kif ukoll tiswijiet fuq servizz ta’ software u sistemi. 

Dawn jiġu kategorizzati kif ukoll jingħataw prijorità skont l-esiġenza u l-gravità tal-

problema fejn hemm stipulata skala ta’ servizz offrut kif ukoll il-ħinijiet sabiex jiġu 

mwettqa. 
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 Inħolqot sistema diġitali biex jiġu scanned il-files kollha tal-Uffiċċju tal-Kummissarju 

għar-Refuġjati li permezz ta’ din l-inizjattiva ġew milħuqa l-obbligi u l-iskadenzi tal-

fondi li kienu miksuba mill-Unjoni Ewropea. 

 Fost sistemi li jsir monitoraġġ u assistenza teknika minn dan l-uffiċċju nsibu diversi 

sistemi ċentralizzati tal-MITA, Sistemi tan-NIDMS, Sistema tax-Schengen, Sistema 

tal-Armi, Sistemi tal-Ażil, Sistema tal-EURDAC, ECRIS u sistema tat-traffikar tal-

bnedmin, fost oħrajn. 

 

Sar studju kif ukoll ippjanar tal-implimentazzjoni fuq diversi sistemi fosthom, sistema għall-

ġestjoni tad-diżastri, sistema fuq rappurtaġġ tal-inċidenti, sistemi tal-inventarju ta’ apparat li 

jappartjeni għal priġunieri fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, sistemi ta’ Video Conferencing, 

sistemi ta’ CCTV, sistemi ta’ identifikazzjoni, sistema tal-viżitaturi kif ukoll immigrazzjoni tas-

sistema Dublin 3. 
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DIRETTORAT TAL-OPERAT 

 

Affarijiet tal-Unjoni Ewropea 

Matul l-2015, id-Direttorat kompla jiżgura l-parteċipazzjoni regolari ta’ Malta fid-diskussjonijiet 

ta’ proposti għal strumenti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi ġodda mressqa mill-UE. Id-Direttorat 

ipparteċipa b’mod attiv, flimkien ma’ esperti minn Malta u mal-istaff tar-Rappreżentanza 

Permanenti ta’ Malta fi Brussell, fid-diskussjonijiet li saru fuq numru ta’ suġġetti, inklużi: 

 

 L-aħħar żviluppi u miżuri ġodda fil-ġlieda kontra t-terroriżmu; 

 L-aħħar żviluppi u miżuri ġodda biex tiġi indirizzata l-immigrazzjoni rregolari;  

 Id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rilokazzjoni u r-risistemazzjoni tal-immigranti; 

 L-Aġenda Ewropea dwar l-Immigrazzjoni; 

 L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà Interna; 

 U għadd kbir ta’ miżuri leġiżlattivi inklużi, fost oħrajn, il-leġiżlazzjoni dwar sustanzi 

psiko-attivi, ir-Regolament tal-Europol, id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data 

relatata mal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, il-proposta dwar l-armi tan-

nar, il-proposta dwar il-pajjiżi terzi meqjusa siguri, id-Direttiva dwar ir-Reġistru tal-

Ismijiet tal-Passiġġieri u l-proposta għal Direttiva dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u 

residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skopijiet ta’ riċerka, studju u taħriġ. 

Saru u ġew ippreparati interventi kull darba li ġew diskussi l-immigrazzjoni u l-ażil. Numru 

mhux tas-soltu ta’ Kunsilli tal-Ministri tal-Affarijiet Interni tlaqqa’ mill-presidenzi tal-Latvia u 

tal-Lussemburgu sabiex jiġu diskussi pjani u miżuri li għandhom jittieħdu fis-sitwazzjonijiet li 

nħolqu minħabba l-immigrazzjoni. Id-Direttorat wettaq xogħol preparatorju intensiv sabiex 

isiru l-briefing u speaking notes neċessarji għal dawn il-Kunsilli kif ukoll għal-laqgħat li jsiru 

qabel fil-livell ta’ COREPER u dawk tal-gruppi preparatorji. 

 

Il-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill Ewropew fl-2017 

Sabiex jipprepara għall-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill Ewropew bejn Jannar u Ġunju tal-

2017, dan id-Direttorat għamel għadd kbir ta’ laqgħat mad-diversi stakeholders li jaqgħu taħt 

il-kompetenza ta’ dan il-Ministeru. L-iskop ta’ dawn il-laqgħat kien li jipprovdi gwida u 

assistenza, hekk kif u meta meħtieġa, u biex jiġi żgurat li d-diversi stakeholders jagħmlu l-
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preparazzjonijiet meħtieġa għall-Presidenza. Id-Direttorat fassal Pjan ta’ Azzjoni Ministerjali 

għall-Presidenza li jinkludi il-kompożizzjoni tat-timijiet tad-diversi Gruppi ta’ Ħidma, abbozz 

ta’ kalendarju tal-avvenimenti u laqgħat li se jsiru f’Malta, fi Brussell u f’pajjiżi oħra kif wkoll 

stimi li fuqhom huwa bbażat il-baġit tal-2016 u l-2017. Id-Direttorat kien ukoll f’kuntatt 

kostanti mal-Unità tal-Presidenza u għamel l-arranġamenti loġisitiċi neċessarji għal-laqgħat li 

se jsiru f’Malta fl-2017. Saru wkoll laqgħat b’mod regolari mal-MEAIM sabiex jiġu identifikati 

rekwiżiti ta’ taħriġ u bżonnijiet biex jissaħħu r-riżorsi umani. Barra minn hekk, id-Direttorat 

kompla jaħdem fuq il-prijoritajiet tal-Presidenza.  

 

Żvilupp tal-Policy  

Id-Direttorat fassal abbozz dwar Strateġija ġdida għall-akkoljenza ta’ dawk li jfittxu l-ażil u 

għall-immigrazzjoni irregolari. Din l-istrateġija involviet xogħol intensiv kif ukoll 

konsultazzjonijiet mad-dipartimenti rilevanti u mal-Gruppi Mhux Governattivi (NGOs). Saret 

ukoll konsultazzjoni pubblika. Din il-biċċa xogħol tlestiet fl-2015 u l-istrateġija ġiet 

ippubblikata fil-bidu tal-2016. 

 

Traspożizzjoni/implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE u abbozzi ta’ leġiżlazzjoni 

lokali 

Dan id-Direttorat issorvelja t-traspożizzjoni tal-acquis tal-UE fi ħdan il-leġiżlazzjoni Maltija. 

Barra minn hekk, id-Direttorat evalwa, u fil-maġġoranza tal-każijiet abbozza, partijiet ta’ 

leġiżlazzjoni. Matul l-2015, id-Direttorat issorvelja l-pubblikazzjonijiet li ġejjin: 

 Att Nru IV tal-2015, Att biex jemenda diversi liġijiet fil-qasam ta’ sħubija fi Trade 

Union ta’ Forzi Dixxiplinati, ippubblikat fl-20 ta’ Frar 2015 

 Att Nru VI tal-2015, Att biex jemenda l-Att dwar ir-Rifuġjati, 2015, ippubblikat fl-10 ta’ 

Marzu 2015 

 Att Nru XXIII tal-2015 biex jemenda l-Att dwar Sigurtà fl-Ajruportijiet u fl-Avjazzjoni 

Ċivili, 2015, ippubblikat fl-24 ta’ Lulju 2015 

 Att Nru XXVIII tal-2015 biex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Ċivili, 2015 ippubblikat 

fit-13 ta’ Ottubru 2015 

 Att Nru XXXVI tal-2015 biex jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni, 2015, ippubblikat fl-

4 ta’ Diċembru 2015 
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 Att Nru XXXVII tal-2015 biex jemenda l-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika, 2015, 

ippubblikat fl-4 ta’ Diċembru 2015 

 Att Nru XXXVIII tal-2015 biex jemenda l-Att dwar il-Ħabs, 2015, ippubblikat fl-4 ta’ 

Diċembru 2015 

 Att XLIII tal-2015 biex jemenda l-Att dwar il-Forzi Armati ta’ Malta, 2015, ippubblikat 

fit-18 ta’ Diċembru 2015 

 AL 53 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-

Protezzjoni Ċivili (Dixxiplina u Assoċjazzjoni), 2015, ippubblikat fl-20 ta’ Frar 2015 

 AL 54 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Pulizija ta’ 

Malta, 2015, ippubblikat fl-20 ta’ Frar 2015 

 AL 55 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Ħabs, 

2015, ippubblikat fl-20 ta’ Frar 2015 

 AL 61 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar in-Nomini u 

l-Kondizzjonijiet tas-Servizz tal-Forza Regolari tal-Forzi Armati ta’ Malta, 2015, 

ippubblikat fis-27 ta’ Frar 2015 

 AL 86 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar id-Drittijiet 

għall-Passaporti u Viżi, 2015, ippubblikat fis-17 ta’ Marzu 2015 

 AL 206 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Liċenzi 

għall-Armi, 2015, ippubblikat fit-3 ta’ Lulju 2015 

 AL 207 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Liċenzi 

għall-Armi (Emenda nru 2), 2015, ippubblikat fit-3 ta’ Lulju 2015 

 AL 208 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw l-Iskeda II li tinsab mal-Att dwar 

l-Armi, 2015, ippubblikat fit-3 ta’ Lulju 2015 

 AL 209 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw l-Iskeda II li tinsab mal-Att dwar 

l-Armi (Emenda nru 2), 2015, ippubblikat fit-3 ta’ Lulju 2015 

 AL 283 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar is-Sigurtà 

fl-Avjazzjoni Ċivili, 2015, ippubblikat fil-25 ta’ Awwissu 2015 

 AL 297 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-regolamenti dwar il-Kontroll ta’ 

Xogħlijiet tan-Nar u Esplożivi oħra, 2015, ippubblikat fit-18 ta’ Settembru 2015 

 AL 416 tal-2015, Regolamenti tal-2015 dwar l-Istandards ta’ Proċedura għall-Għoti u 

l-Irtirar tal-Protezzjoni Internazzjonali, 2015, ippubblikat fil-11 ta’ Diċembru 2015 

 AL 417 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar Livelli 

Minimi fl-Akkoljenza ta’ Persuni li jfittxu Ażil, ippubblikat fil-11 ta’ Diċembru 2015 

 AL 425 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw ir-Regolamenti dwar Bord tal-

Viżitaturi għal Persuni Detenuti, ippubblikat fl-24 ta’ Diċembru 2015 
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 AL 435 tal-2015, Regolamenti tal-2015 li jemendaw r-Regolamenti biex jinżamm il-

Bon Ordni f’Lokalitajiet ta’ Divertiment, ippubblikat fl-24 ta’ Diċembru 2015 

Ix-xogħol għat-traspożizzjoni tal-provvedimenti taż-żewġ Direttivi dwar trasferimenti intra-

azjendali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi (2014/66/UE) u dwar ħaddiema staġonali (2014/36/UE) 

għadu għaddej. 

 

Laqgħat barra minn Malta 

Id-Direttorat tal-Operat ikkoordina l-attendenza tal-uffiċjali, mid-Direttorat innifsu u minn fost 

id-diversi dipartimenti li jaqgħu fil-kompetenza tal-Ministeru, fil-laqgħat tal-Gruppi ta’ Ħidma 

tal-Kunsill u tal-Kummissjoni u żamm rekords tal-laqgħat fejn Malta ipparteċipat kemm 

permezz tar-rappreżentanti tagħha fi Brussell kif ukoll permezz ta’ esperti tekniċi mid-

dipartimenti fi ħdan il-Ministeru. Id-Direttorat assigura li r-rapporti tal-laqgħat ġew ikkompilati 

mill-parteċipanti u ġew segwiti mid-Direttorat jew xi entitatijiet oħra.  

Staff mid-Direttorat tal-Operations, inkluża d-Direttur, attenda numru ta’ laqgħat barra minn 

Malta inklużi: 

 Laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern; 

 Numru konsiderevoli ta’ laqgħat tal-gruppi ta’ ħidma tal-Kunsill; 

 2 laqgħat tal-Kummissjoni Ewropeja għan-National Rapporteurs tal-UE dwar it-

Traffikar tal-Persuni; 

 Il-Konferenza tal-Progett STROM “Azzjoni Lokali Kontra t-Traffikar tal-persuni” fil-

Latvja; 

 CIMO – laqgħat għall-uffiċjali għolja u l-konferenza Ministerjali tal-Ministri għall-

Affarijiet Interni tal-Mediterran tal-Punent f’Liżbona li saru fit-18 u 19 ta’ Mejju. Il-pajjiżi 

li attendew iddiskutew kwistjonijiet relatati mal-immigrazzjoni, il-protezzjoni ċivili, t-

terroriżmu u wara dawn id-diskussjonijiet ġiet iffirmata dikjarazzjoni. 

 

Parteċipazzjoni fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea mal-bqija tad-dinja 

 

Id-Direttorat ipparteċipa f’numru ta’ proċessi li l-Unjoni Ewropea għandha ma’ pajjiżi oħra 

inkluż il-Khartoum Process, ir-Regional Development and Protection Programmes for North 

Africa and the Horn of Africa (RDPPS) u l-Valletta Summit, kif ukoll it-twettiq tad-deċiżjonijiet 

li ħarġu minn dan is-summit.  
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Uffiċjali mid-Direttorat ipparteċipaw fil-laqgħat preparatorji kollha fuq livell ta’ uffiċjali għolja 

tal-Valletta Summit li saru fi Brussell, fl-Eġittu, fil-Marokk u f’Malta. 

 

Dwar il-Khartoum Process, id-Direttorat: 

 Ipprepara brief u kkollabora mill-qrib mal-Ambaxxatur ta’ Malta fl-Eġittu u attenda t-

tieni laqgħa tal-Uffiċjali Għolja tal-Khartoum Process li saret f’Sharm Al-Sheikh fit-23 

u l-24 t’April. 

 Attenda l-laqgħa tal-iSteering Committee u t-tielet laqgħa tal-Uffiċjali Għolja li saret 

f’Londra fit-23 u fl-24 ta’ Novembru 2015, flimkien ma’ uffiċjal mill-Ministeru tal-

Affarijiet Barranin. 

 Flimkien mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, id-Direttorat beda jaħdem fuq proposta 

ta’ proġett li tista’ tikkontribwixxi fl-implimentazzjoni ta’ inizjattivi ffinanzjati mill-UE li 

jindirizzaw azzjonijiet prijoritarji mħabbra fil-Valletta Summit u li jinkludu l-Khartoum 

Process. Il-proposta se tiffoka fuq taħriġ dwar it-traffikar tal-persuni. 

 

Dwar ir-Regional Development and Protection Programmes (RDPPs) for North Africa and 

the Horn of Africa, staff mid-Direttorat: 

 Attenda laqgħa f’Ruma rigward l-RDDP for North Africa flimkien mad-Deputat 

Kummissarju tar-Refuġjati. 

 Ħadem mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati fuq proposta għal proġett ta’ taħriġ 

relatat mal-proċess għad-determinazzjoni tal-ażil. Għadu kif intlaħaq ftehim sabiex il-

kontribuzzjoni ta’ Malta tiġi inkorporata fi proposta tal-EASO. Malta se tipprovdi 

kompetenza u għarfien. L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati għażel it-Tuneżija 

bħala pajjiż prijoritarju u talab biex it-tliet fażijiet tal-proċess (żjara fuq il-post, taħriġ u 

żjara ta’ studju f’Malta) jiġu mwettqa fi żmien sitt xhur (eskluż l-ewwel nofs tas-sena 

2017). 

 

Infringements tal-UE 

Id-Direttorat tal-Operat ikkoordina kwistjonijiet relatati ma’ ksur attwali kif wkoll Eżerċizzji 

Pilota oħra li jindikaw proċedimenti ta’ ksur imminenti. Fejn kien possibbli, id-Direttur 
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assigurat li tittieħed azzjoni neċessarja biex il-Kummissjoni Ewropea tiġi infurmata dwar 

passi meħuda, u dan bl-intenzjoni li twaqqaf il-proċeduri marbuta mat-tali ksur. Matul l-2015 

twettaq xogħol relatat mal-ksur relatat ma’ traspożizzjoni skorretta tad-Direttiva dwar ir-

Residenza fit-Tul (Direttiva 2011/51/UE li temenda d-Direttiva 2003/109/KE), kif ukoll dwar 

miżuri relatati ma’ kwistjonijiet tal-pulizija, inkluża s-sistema ECRIS (Deċiżjoni Qafas tal-

Kunsill 2009/315/JHA) u l-iskambju ta’ informazzjoni fost l-awtoritajiet li jinfurzaw il-liġi 

(Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/960/ĠAI). 

 

L-Implimentazzjoni tal-Manifest Elettorali  

 

Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-manifest elettorali, id-Direttorat kellu jieħu ħsieb tliet 

miżuri: 

 

 Insaħħu l-ħidma biex il-kunċett ta’ solidarjetà jitħaddem verament fil-prattika 

f’qafas Ewropew u lil hinn minnu 

 

Din il-miżura hija imwettqa billi l-Unjoni Ewropea issa qiegħda taħdem bis-sħiħ biex tkabbar 

il-kunċett tas-solidarjetà fi ħdanha, speċjalment permezz ta’ miżuri ta’ rilokazzjoni.  

 F’każ li uffiċjal tal-Pulizija jew Forzi Armati li jkun għadu ma għalaqx il-25 sena 

servizz ikorri gravi u jispiċċa ma jistax jaħdem aktar jew imut waqt il-qadi ta’ 

dmirijietu, il-familja, is-sieħeb, is-sieħba jew id-dipendenti tiegħu/tagħha, jieħdu l-

pensjoni dovuta daqs li kieku għamlu 25 servizz. 

 

Matul l-2015, sar xogħol fuq din il-miżura li se tara din il-miżura mwettqa f’4 dipartimenti (tal-

Pulizija, tal-Armata, tal-Protezzjoni Ċivili u tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin). Din il-miżura 

tirrikjedi emendi għal xi leġiżlazzjoni li wħud minnhom diġà ġew adottati u oħrajn se jiġu 

addottati dalwaqt.  

 Nirriformaw il-Bord tal-Viżitaturi biex dan ikun effettiv, anki bl-involviment ta’ aktar 

għaqdiet voluntiera. 

 

Din il-miżura twettqet billi l-liġi neċessarja ġiet adottata u tinsab fis-seħħ.  
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Kwistjonijiet oħra 

It-traffikar tal-persuni 

 Matul is-sena 2015, twettaq ħafna xogħol f’dan il-qasam. It-Tielet Pjan Nazzjonali Kontra 

it-Traffikar tal-Persuni (li jkopri l-perjodu bejn Jannar 2015 u Diċembru 2016) li se jiġi 

ppublikat fuq il-portal tal-Ministeru tal-Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali, jenfasizza l-

miżuri li għandhom jittieħdu mill-gvern waqt dan il-perijodu sabiex it-traffikar tal-persuni 

jiġi mrażżan.  

 

 F’Marzu, ġiet organizzata u mogħtija sessjoni ta’ taħriġ mill-uffiċjali tad-Direttorat tal-

Policy għall-istakeholders dwar l-implimentazzjoni ta’ Leġiżlazzjoni Sussidjarja 217.07 

rigward il-Permess ta’ Residenza għall-Vittmi ta’ Traffikar ta’ Persuni jew Immigrazzjoni 

Illegali li jikkoperaw mal-Awtoritajiet Maltin. 

 

 Saru laqgħat mal-Identity Malta u mal-Immigration Police sabiex tiġi stabbilita proċedura 

li tifFaċilità l-ipproċessar ta’ permessi ta’ residenza għall-vittmi ta’ traffikar ta’ persuni li 

jikkoperaw mal-pulizija skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. 

 

 Tqassmet informazzjoni u data mal-Ambaxxata tal-Istati Uniti f’Malta bl-iskop li jiġi 

kkumpilat il-US TIP Report 2014 ta’ Malta. 

 

 Rapport finali ġie sottomess lill-Kunsill Tal-Konvenzjoni tal-Ewropa dwar Azzjoni Kontra 

it-Traffikar tal-Persuni (GRETA) dwar miżuri li ttieħdu mill-Gvern sabiex jiġu mplimentati l-

proposti mressqa mill-GRETA. 

 

 F’Marzu, ġie firmat ftehim ieħor bejn il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali u l-

Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigrazzjoni (IOM) biex jiġi implimentat proġett biex 

jitqajjem l-għarfien dwar it-traffikar tal-persuni kif wkoll ta’ taħriġ għall-istakeholders, 

Ambaxxaturi u membri ta’ Korpi Diplomatiċi. 

 

Logħob tan-Nar  

Id-Direttorat jikkoordina ħafna mix-xogħol tal-Ministeru fejn għandu x’jaqsam il-logħob tan-

nar. Saru diversi laqgħat mal-għalliema fil-kors, mal-Pulizija kif ukoll ma’ uffiċjali oħra sabiex 
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issir il-koordinazzjoni u l-organizzazzjoni tal-kors u l-eżamijiet tal-Liċenza “A” tal-logħob tan-

nar.  

 

Is-seba’ round ta’ evalwazzjonijiet reċiproċi dwar cybercrime 

Matul is-sena 2015, kien meħtieġ li Malta tiġi evalwata mill-UE fis-Seba’ Round ta’ 

Evalwazzjonijiet Reċiproċi dwar kwistjonijiet tal-pulizija, li kien iddedikat għas-Cybercrime. Id-

Direttorat ikkoordina din il-biċċa xogħol mal-Korp tal-Pulizija. Kwestjonarju dwar l-aspetti 

kollha tas-cybercrime – minn leġiżlazzjoni sa kwistjonijiet rigward sfruttar online tat-tfal – 

ittella mill-istakeholders rilevanti u ġie kkumpilat mid-Direttorat. Dan il-kwestjonarju ġie 

skrutinizzat mill-esperti barranin li kienu qed imexxu l-evalwazzjoni qabel iż-żjara tagħhom 

f’Malta. 

L-evalwazzjoni proprja saret mis-16 sat-18 ta’ Settembru. L-evalwaturi ltaqgħu mal-

istakeholders rilevanti kollha. Wara ż-żjara, intbagħtu talbiet għal kjarifikazzjonijiet lid-

Direttorat. Fiż-żmien li ġej, se jiġi mressaq rapport li jinkludi numru ta’ rakkomandazzjonijiet 

flimkien ma’ snapshot tas-sitwazzjoni f’Malta, bl-iskop li tissaħħaħ il-preparazzjoni ta’ Malta 

fil-ġlieda kontra s-cybercrime. 

 

Kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz tal-internet fil-ġlieda kontra t-terroriżmu 

Fil-qasam tat-terroriżmu, id-Direttorat beda diskussjonijiet mal-Ministeru rilevanti u mal-

Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni bl-iskop li jiġu esplorati l-possibiltajiet li jiġi konkluż 

memorandum ta’ ftehim bejn il-Korp tal-Pulizija, l-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni u 

l-Fornituri tas-Servizz tal-Internet dwar l-imblokk ta’ siti li għandhom kontenut 

radikalist/estremist u terrorist disponibbli online. Din l-inizjattiva ħarġet minn proġett li tnieda 

mill-Olanda fl-2014 bl-isem ‘Clean IT forum’. Preżentement id-Direttorat qed jerġa’ jitħadded 

mal-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni u mal-Fornituri tas-Servizz tal-Internet. 

 

Akkreditazzjoni tal-Laboratorju tal-Forensika 

Id-Direttorat mexxa l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2009/905/ĠAI) tat-30 

ta’ Novembru 2009 dwar Akkreditazzjoni ta’ fornituri ta’ servizz forensiku li jwettqu attivitajiet 

f’laboratorji li tistipula li l-fornituri ta’ servizz forensiku li jwettqu attivitajiet f’laboratorji 

għandhom ikunu akkreditati minn korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni skond EN ISO/IEC 
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17025. Dan japplika għall-attivitajiet relatati mal-profil tad-DNA u data dattiloskopika li jsiru 

f’laboratorju. 

Matul is-sena 2015, id-Direttorat ta assistenza lil-Laboratorju tal-Forensika tal-Pulizija sabiex 

jorganizza ruħu biex jottjeni l-akkreditazzjoni sa Novembru 2015, kif stipulat fid-Deċiżjoni. 

F’Lulju 2015, l-Laboratorju tal-Forensika tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta issottometta l-

applikazzjoni għall-akkreditazzjoni mal-Bord Nazzjonali tal-Akkreditazzjoni u f’Settembru 

espert barrani żar il-Laboratorju. Infatti, l-Laboratorju ottjena l-akkreditazzjoni sad-data 

stipulata. Rigward leġiżlazzjoni, d-Deċiżjoni ser tiġi trasposta fl-2016 permezz ta’ 

leġiżlazzjoni sussidjarja. 

 

Preparazzjoni ta’ briefing notes u instruction notes 

Matul is-sena 2015, l-istaff tad-Direttorat ikkompila madwar 123 instruction u briefing notes 

biex jintużaw waqt gruppi ta’ ħidma fi Brussell, speċjalment dawk relatati mal-aktar 

kwistjonijiet sensittivi għall-Malta. Id-Direttorat ipproċessa wkoll l-instruction notes li rċieva 

minn dipartimenti u Ministeri oħra. Ta’ min jinnota li d-Direttorat prepara instruction notes 

għal kull kwistjoni li kienet taqa’ taħt ir-responsabbiltà tiegħu u li ġiet diskussa fil-Kumitat tar-

Rappreżentanti Permanenti kull ġimgħa, kif ukoll briefing notes għal Ministru meta jattendi l-

Kunsill dwar il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (il-parti rigward l-Affarijiet Interni). 

 

112 

Sabiex tkun konformi ma’ Regolament (UE) 2015/758 tad-29 ta’ April 2015 li jikkonċerna 

rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall immuntata fil-

vettura bbażata fuq is-servizz 112 u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE, is-sistema tal-112 

teħtieġ li tiġi ristrutturata biex sal-aħħar t’Ottubru 2017 tkun tista’ tikkejterja għall-eCall. Għal 

dan il-fini, saru laqgħat b’mod regolari u l-istakeholders ikkomunikaw bejniethom.  
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UFFIĊĊJU TAĊ-ĊITTADINI TA’ PAJJIŻI TERZI  

 
 
Ritorn u Riintegrazzjoni Volontarju Assistit 
 

L-Uffiċċju żamm kuntatt mal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM) dwar 

għajnuna għal ritorn volontarju ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi f’Malta, prinċipalment permezz tal-

proġett Restart V, iffinanzjat mill-Fond Ewropew ta’ Ritorn. Dawn l-operazzjonijiet setgħu 

jsiru sal-aħħar ta’ Mejju minħabba l-perjodu ta’ finanzjament ta’ proġetti tal-UE. Matul dak il-

perjodu, total ta’ 12-il persuna ġew megħjuna f’livelli varji għal ritorn volontarju lejn il-pajjiż 

oriġinu tagħhom. 

 

Ittieħdu diversi inizjattivi biex jiġi promoss it-teħid ta’ din il-possibbiltà waqt ix-xhur 

preċedenti, inklużi kartelluni, karti ta’ informazzjoni u messaġġi mibgħuta. Bil-koperazzjoni 

tal-uffiċċji rilevanti dawn ġew iċċirkolati f’diversi entitajiet, b’hekk numru tajjeb ta’ immigranti 

irregolari kienu jafu bl-għażla. L-IOM ukoll ġiet megħjuna bil-produzzjoni tal-materjal 

promozzjonali. Sessjonijiet ta’ informazzjoni għall-istaff li jaħdem fiċ-ċentri kienu organizzati 

b’kollaborazzjoni mas-Servizzi ta’ Detenzjoni u l-Aġenzija għall-Ħarsien ta’ Persuni li jkunu 

qed ifittxu l-Ażil. Meta wieħed iqis iż-żmien qasir għall-implimentazzjoni, il-promozzjoni 

serviet biex tinforma individwi eliġibbli dwar l-għażliet li jistgħu jittieħdu – kien hemm diversi li 

wrew interess. Dawn l-individwi jistgħu jiġu kkuntattjati ladarba l-fondi tal-UE jkunu 

disponibbli għall-fażi li jkun imiss tal-proġett. Fil-fatt, l-Uffiċċju flimkien mal-IOM ħadem fuq 

proposta għall-fondi tal-UE biex proġett jibda fl-2016. 

 

Saru sforzi f’dan ir-rigward ukoll biex Malta tipparteċipa fi proġett mifrux madwar l-UE biex jiġi 

megħjun il-parti ta’ ri-integrazzjoni ta’ migranti fil-pajjiż oriġinu tagħhom. Kienet iffaċilitatà 

laqgħa f’Malta dwar dan is-suġġett. 

 

Kienet iffaċilitata laqgħa oħra f’Malta li ġabet flimkien rappreżentanti minn diversi pajjiżi 

Ewropej bil-għan ta’ ritorn għal pajjiż speċifiku. 

 

Risistemazzjoni/Rilokazzjoni 
 
L-Uffiċċju jżomm kuntatt u jikkollabora mal-Kummissjoni Għolja għar-Rifuġjati tan-

Nazzjonijiet Uniti u mal-IOM fuq bażi kontinwa fir-rigward tal-Programm ta’ Riammissjonijiet 

ta’ Rifuġjati tal-Istati Uniti. Total ta’ 570 persuna li jgawdu protezzjoni f’Malta ġew trasferiti 

lejn l-Istati Uniti tal-Amerka matul l-2015. 
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Matul l-2015 ukoll, skont id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew 2015/1523 u 2015/1601 u l-

impenn ta’ Malta li tirriloka persuni li jfittxu l-ażil mill-Italja u mill-Greċja, b’kollaborazzjoni ma’ 

entitajiet relevanti oħra saru preparamenti għall-implimentazzjoni ta’ dan l-eżerċizzju. 

 

Għajnuna Legali għal Persuni li Jfittxu Ażil 
 
It-Taqsima hija responsabbli mill-amministrazzjoni tal-għajnuna legali provduta lil min 

jappella għall-ażil. Biex isir dan ix-xogħol, l-Uffiċċju jżomm kuntatt kontinwu mal-Bord tal-

Appell għar-Refuġjati, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati, l-appellant, iċ-Ċentri ta’ 

Akkomodazzjoni, l-awtoritajiet tal-Immigrazzjoni u NGOs relevanti. 

 

Matul l-2015 l-Uffiċċju kompla jipprogressa fl-immaniġġjar ta’ talbiet għall-għajnuna legali u 

ta’ każijiet pendenti. Fl-aħħar tas-sena l-grupp ta’ għajnuna legali kien magħmul minn 11-il 

avukat. Saret sessjoni f’Diċembru għall-avukati kollha biex jiġu spjegati każijiet ġodda 

mistennija fl-2016 inklużi l-possibbiltà ta’ għajnuna lill-applikanti għall-ażil meta jappellaw 

mill-ordnijiet ta’ detenzjoni, deċiżjonijiet ta’ assessjar tal-età u każijiet oħra li jagħtu lok ta’ 

appell li joħroġ mil-leġiżlazzjoni li ġiet fis-seħħ lejn l-aħħar tal-2015. 

 

L-Uffiċċju beda wkoll kollaborazzjoni mal-Information Management Unit tal-Ministeru dwar 

sistema li ttejjeb l-immaniġġjar tad-diversi proċessi ta’ appelli li jistgħu jiġu megħjuna, ukoll 

skont il-ħtiġijiet leġiżlattivi bħal dati li jridu jinżammu partikolarment termini b’perjodu qasir. 

 

Matul l-2015 it-Taqsima kkonkludiet total ta’ 247 każ. 

 
 
Network Ewropew tal-Migrazzjoni 
 
Il-Punt Nazzjonali ta’ Kuntatt Malti jopera fuq livell nazzjonali biex jissodisfa l-għanijiet tan-

Network Ewropew tal-Migrazzjoni (EMN) b’forniment ta’ informazzjoni lil Istituzzjonijiet 

Ewropej, awtoritajiet minn Stati Membri oħra u istituzzjonijiet nazzjonali dwar migrazzjoni u 

ażil fejn tiġi provduta informazzjoni aġġornata, oġġettiva, solida u komparabbli dwar ażil u 

migrazzjoni. Sussegwentement dawn jgħinu fit-tiswir tal-politika tal-Unjoni Ewropea fl-oqsma 

rispettivi. Uffiċjali mit-Taqsima taċ-Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi komplew jipparteċipaw fil-laqgħat 

tal-Punti Nazzjonali ta’ Kuntatt tal-EMN fi Brussell bil-għan li jiġi kkordinat ix-xogħol li jsir mid-

diversi punti ta’ kuntatt li hemm fl-Istati Membri tal-UE.  
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Matul din is-sena, il-Punt ta’ Kuntatt nieda ħidma fuq diversi studji. Dawn kienu dwar l-

identifikazzjoni ta’ nuqqas ta’ ħaddiema u l-migrazzjoni, informazzjoni dwar ritorn volontarji 

għal migranti li mhumiex f’kuntatt mal-awtoritajiet u l-integrazzjoni ta’ benefiċjarji ta’ 

protezzjoni fil-qasam tax-xogħol. Inbdiet ukoll ħidma, flimkien mal-Unit ta’ Żvilupp tal-Politika, 

fuq ir-rapport dwar il-Politika tal-Ażil u l-Migrazzjoni matul l-2015 (rapport annwali dwar il-

politika) li jsegwi żviluppi relatati f’dan il-qasam. 

 

F’Ottubru ġie organizzat seminar dwar is-saħħa mentali u l-migrazzjoni li għalih attendew 

mas-70 parteċipant minn oqsma diversi. Żewġ esperti minn barra minn Malta kienu 

mistiedna, li wieħed minnhom kien identifikat b’mod speċifiku b’kollaborazzjoni mat-tmexxija 

tal-Isptar Mt. Karmeli.  

 

Ittellgħet il-konferenza annwali tal-Punt Nazzjonali. Madwar 80 parteċipant ħadu sehem għal 

dan l-avveniment ta’ nofs ġurnata.  

 
Dokumenti ta’ Vjaġġar 
 
Il-Ministeru hu responsabbli milli japprova jew le applikazzjonijiet għal dokumenti ta’ vjaġġar 

minn persuni bi protezzjoni. Matul l-2015 din it-taqsima pproċessat mal-2,360 applikazzjoni. 

 

Statistika 

 
L-amministrazzjoni tal-ażil u l-immigrazzjoni huma dipendenti fuq l-informazzjoni. Għal dan il-

għan l-Uffiċċju appoġġa u forna informazzjoni fuq bażi regolari u kontinwa lil diversi uffiċini 

Governattivi fil-kuntest ta’ tfassil ta’ politika u diskussjonijiet diplomatiċi. Titjib fuq il-ġbir u l-

preżentazzjoni ta’ statistika kienet kontinwa. L-Uffiċċju jikkoordina b’mod regolari ma’ 

entitajiet relevanti biex jinħareġ sommarju kull xahar bi statistika dwar ażil u migrazzjoni li 

jgħin fit-tiswir ta’ politika f’dawn l-oqsma u aspetti relatati. 
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AĠENZIJA TAL-WELFARE TAL-PERSUNI LI JFITTXU AŻIL (AWAS)  

 

Fl-2015 inħatar l-ewwel Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija, li beda jwettaq pjan ta’ tisħiħ maniġerjali, 

amministrattiv, u finanzjarju. Dan naturalment kellu impatt fuq l-operat, fejn matul is-sena l-

AWAS kompliet toffri servizzi lil mijiet ta’ persuni li jkunu qed ifittxu l-ażil jew li diġa’ ingħataw 

xi forma ta’ protezzjoni. 

Fiċ-ċentri miftuħa daħlu 711 utent tas-servizz ġdid, filwaqt li telqu 1027. Minħabba l-interventi 

għaqlin u f’waqthom tal-awtoritajiet Maltin, ix-xenarju taċ-ċentri miftuħa nbidel sew, u fil-fatt 

in-numri iktar baxxi huma rifless ta’ nuqqas kbir ta’ wasliet fl-2015 ta’ dgħajjes kif konna 

mdorrijin. 

Bħala rifless ta’ politika nazzjonali ġdida, l-AWAS fetħet żewġ Initial Reception Centres, 

wieħed għall-minuri u l-ieħor għall-adulti u persuni vulnerabbli. Dawn saru biex ipoġġu fis-

seħħ il-politika nazzjonali ġdida għar-rigward ta’ alternattivi għad-detenzjoni fil-każ tal-adulti, 

u t-tneħħija kompleta tad-detenzjoni fil-każ tal-minuri. Dawn l-esiġenzi, kif ukoll bosta fatturi 

oħra wasslu għal riorganizzazzjoni sħiħa tal-propjetajiet u l-użu tagħhom, skont il-bżonnijiet 

dejjem jevolvu u r-riżorsi disponibbli. 

Tkompla x-xogħol mal-persuni hekk imsejħa vulnerabbli, li l-aktar jikkonsisti fl-assessjar tal-

ħtiġijiet speċifiċi u bħala regola l-AWAS titlob l-interventi tal-professjonisti li jkunu meħtieġa 

għal kull każ. Anke f’dan il-qasam l-AWAS osservat trends ġodda l-aktar f’dak li għandhom 

x’jaqsmu l-minuri, u ħadna ħsieb li naħdmu id f’id mal-awtoritajiet kompetenti sabiex nevitaw 

kull sfruttament u naċċertaw li jiġi mħares l-aħjar interess tat-tfal. 

Inkwantu ħidma ta’ preintegrazzjoni, sar il-proġett kofinanzjat mill-ERF ta’ sessjonijiet ta’ 

informazzjoni għar-residenti, kif ukoll publikazzjoni relatata mal-proġett u li ntlaqgħet ferm 

tajjeb. Għall-ewwel darba saret job fair għar-residenti u oħrajn li mhumiex. Din l-ideja 

innovattiva ġabet taħt saqaf wieħed diversi stakeholders meħtieġa biex wieħed jaħdem 

legalment u mingħajr sfruttament. 

Filwaqt li tkompliet il-kollaborazzjoni ma’ terzi parti għar-rigward tal-proviżjoni ta’ 

akkomodazzjoni, tul l-2015 iċ-Ċentru Miftuħ tal-Marsa għadda lura għand l-Aġenzija sabiex 

jintuża għal esiġenzi ġodda, fosthom dawk imsemmijin aktar ’l fuq. 

Tkompla l-ingaġġ ta’ ħaddiema f’diversi gradi sabiex l-operat u l-amministrazzjoni jimxu bla 

intoppi. Diversi ħadu sehem f’taħriġ kemm f’Malta jew barra, kif ukoll fl-EASO. 
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Ingħalqu diversi proġetti kofinanzjati mill-ERF, u bdew isiru tħejjijiet għal proġetti kofinanzjati 

taħt il-fond ġdid tal-AMIF 2014-2020.  
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UFFIĊĊJU TAL-KUMMISSARJU TAR-REFUĠJATI 

 

Introduzzjoni 

 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati fi ħdan il-Ministeru għall-Intern u s-Siġurtà 

Nazzjonali huwa responsabbli li jirċievi, jipproċessa u jiddetermina applikazzjonijiet għal-

protezzjoni internazzjonali f’Malta.  

L-għan fundamentali ta’ dan l-Uffiċċju huwa li jassigura li jeżamina l-applikazzjonijiet 

għall-ażil b’mod indipendenti, trasparenti u bl-iktar mod effiċjenti filwaqt li jiggarantixxi 

deċiżjonijiet imparzjali. 

 

Ħarsa lejn l-2015 

Fl-2015 l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati rċieva 2,199 applikazzjoni għall-

protezzjoni internazzjonali. Minnhom 1,716 kienu applikazzjonijiet ġodda, 150 kienu 

applikazzjonijiet sussegwenti u 333 kienu reviżjonijiet ta’ każijiet. 

Tabella 1 turi n-numru ta’ applikazzjonijiet għall-ażil li rċieva l-Uffiċċju tal-

Kummissarju għar-Refuġjati fl-2015, skond it-tip ta’ applikazzjoni 

  

 

 

Minkejja li n-numru t’ immigranti irregolari li daħlu f’Malta bil-baħar naqas meta mqabbel 

mas-snin ta’ qabel wieħed ma jistax ma jinnutax li x-xogħol fi ħdan l-Uffiċċju baqa’ 

għaddej bl-istess ritmu. Dan għaliex l-Uffiċċju laqa’ t-talba ta’ numru ta’ nies li daħlu 
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Malta b’mod regolari jew li nqabdu mill-puliżija mingħajr viża u mbgħad applikaw għall-

protezzjoni internazzjonali ma’ dan l-Uffiċċju.  

It-tabella numru 2 turi n-numru t’ applikazzjonijiet ġodda li rċieva l-Uffiċċju, skont is-sess 

u l-età tal-persuni. 1,337 mill-applikanti ġodda kienu adulti filwaqt li 373 kienu 

allegatament minorenni. Mill-adulti 1,074 kienu rġiel filwaqt li 263 biss kienu nisa. Mill-

minorenni 214 kienu subien filwaqt li 159 kienu bniet.  

 

Tabella 2 turi n-numru t’applikazzjonijiet għall-ażil li rċieva l-Uffiċċju tal-

Kummissarju għar-Rifuġjati fl-2015, skont is-sess u l-età 

 

 

 

 

L-ogħla numru t’applikanti għall-ażil kienu ċittadini tal-Libja u tas-Sirja. Il-kriżi li 

għaddejja bħalissa fil-Libja u anke fis-Sirja kienet sfida ewlenija f’Malta fl-2015 hekk kif 

in-numru t’applikazzjonijiet mil-Libjani u Sirjani jammonta għall-iktar minn 75 fil-mija mill-

applikazzjonijiet kollha li jirċieva dan l-Uffiċċju. Fil-fatt l-ewwel tliet nazzjonalitajiet li 

rċieva dan l-Uffiċċju kienu minn ċittadini Libjani b’902 applikazzjoni, segwit minn ċittadini 

Sirjani b’398 applikazjoni u ċittadini Ukreni b’71 applikazzjoni.  
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Tabella 3 turi n-numru t’applikazzjonijiet għall-ażil li rċieva l-Uffiċċju tal-

Kummissarju għar-Rifuġjati fl-2015, skont in-nazzjonalitaˋ  

 

 

 

Minkejja n-numru sostanzjali t’applikazzjonijiet għal-ażil u allura l-pressjoni 

sproporzjonata meta mqabbla mal-medja tal-UE, dan l-Uffiċċju kkonkluda 1,933 l-

applikazzjoni fl-2015. Minn dawn 322 ġew rikonnoxuti bħala rifuġjati skont Artiklu 1 tal-

Konvenzjoni ta’ Ġinevra, 1,177 ingħataw protezzjoni sussidjarja skont Artiklu 17 tal-Att 

tar-Rifuġjati, 166 ġew miċħuda. 24 ġew irtirati, 87 ingħataw protezzjoni temporanja 

umanitarja, 87 ingħataw protezzjoni umanitarja proviżjonali u 67 ġew inammissibbli. 2 

applikazzjonijiet ġew esklużi mill-protezzjoni internazzjonali u 1 ġie magħluq b’mod 

amministrattiv. 

Fl-2015 l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Rifuġjati kellu rata ta’ rikonoxximent t’iktar minn 80 

fil-mija.  

Skont Artiklu 31 tad-Direttiva 2013/32/EU l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Rifuġjati huwa 

obbligat li jikkonkludi applikazzjonijiet għal-ażil fi żmien sitt xhur minn meta jirċevihom. 

Fuq medja l-Uffiċċju kkonkluda l-każijiet fi żmien xahrejn, dan minkejja n-numru 

sostanzjali ta’ applikazzjonijiet. Huma ftit ħafna l-każijiet li ġew konklużi wara sitt xhur u 

dawn minħabba kwistjonijiet kumplessi ta’ fatt u/jew ta’ liġi.  
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Tabella 4 turi n-numru t’applikazzjonijiet għall-ażil li rċieva l-Uffiċċju tal-

Kummissarju għar-Rifuġjati fl-2015, skont id-deċiżjoni  

 

 

 

Fond Ewropew għar-Rifuġjati 

 

F’2015 l-Uffiċċju tal-Kummissjarju tar-Rifuġjati kompla jimplimenta ż-żewġ proġetti tal-

Fond Ewropew għar-Rifuġjati taħt il-Programm Annwali tal-2013. Iż-żewġ proġetti 

ntemmu fit-30 ta’Ġunju 2015. 

L-ewwel proġett li kien jismu “Setting up a databse for the electronic management of 

documentation during the asylum process and issuance of new protection certificates”, 

kien immirat li jiddiġitilizza l-faxxikli tal-klijenti u jinħarġu ċ-ċertifikati tal-protezzjoni 

b’format ġdid. 

Matul dan il-proġett, l-Uffiċċju żviluppa format tal-protezzjoni taċ-ċertifikat aġġornat u 

ġdid. Għal dawk il-benefiċċarji tal-protezzjoni internazzjonali, l-Uffiċċju joħroġ ċertifikat 

ta’ protezzjoni li qabel l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett kien karta sigura A4 laminata 

b’timbru tal-lastiku niexef. L-Uffiċċju joħroġ medja ta’ 3,000 ċertifikat fis-sena. Matul dan 

il-Proġett, l-Uffiċċju ddiżinja u beda ħruġ taċ-ċertifikat tal-protezzjoni bil-format il-ġdid. Iċ-

ċertikat il-ġdid, magħmul minn karta tal-polikarbonat bl-istess qies tal-karta tal-permess 

għar-residenza tinkludi numru ta’ karatteristiċi tas-sigurtà li jagħmlu din il-karta ta’ valur 

iktar sigura u b’hekk ikun hemm inqas ċans ta’ tbagħbis. 
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Bl-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett, l-Uffiċċju ddiġitalizza iktar minn 8,000 faxxiklu. Mit-

twaqqif tal-Uffiċċju fl-2002, l-Uffiċċju rċieva iktar minn 18,000 applikazzjoni għal 

protezzjoni internazzjonali u kien hemm rata t’aċċettazzjoni ta’ ’l fuq minn 55%. Iż-żieda 

fix-xogħol/każijiet enfasizza l-bżonn għal ħażna elettronika għal faxxikli tal-klijenti li huma 

bħalissa maħżuna fl-Uffiċċju. 

It-tieni proġett intitolat, “Enhancing structural and material facilities of the Office of the 

Refugee Commissioner” kien immirat biex itejjeb il-faċilitajiet strutturali tal-Uffiċċju tal-

Kummissarju tar-Rifuġjati li kien hemm bżonn biex titkompla tingħata informazzjoni fuq 

id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet fil-proċedura tal-ażil liċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi. L-għan kien 

miksub bl-istabbiliment ta’ ħames uffiċini mobbli biex jilqa’ s-sessjonjiet t’informazzjoni. 

Dawn il-faċilitajiet strutturali issa huma mgħammra fis-sħiħ għas-sessjonjiet 

t’informazzjoni biex ikun żgur li ċittadini ta’ pajjiżi terzi jirċievu l-informazzjoni neċessarja 

f’ambjent kongruwenti u sigur; filwaqt li wieħed għandu jżomm f’moħħu li dawn il-persuni 

se jkunu qegħdin jagħtu informazzjoni personali u li għalhekk hemm il-bżonn li jkun 

hemm biżżejjed spazju privat li jkun rispettat. 

Qabel l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Rifuġjati ma 

kellux spazju biex jsiru dawn is-sessjonijiet t’informazzjoni u għalhekk kien hemm l-

obbligu li jintużaw kmamar oħrajn li normalment jintużaw għall-intervisti tal-ażil u li 

għalhekk ukoll kienu jfixklu l-proċess tal-intervistar li kien ikollu jieqaf biex is-sessjonijiet 

kienu jistgħu isiru. 

 

Fond għall-Ażil, l-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Rifuġjati applika għall-fondi tal-Unjoni Ewropea, taħt 

il-Fond għall-Ażil, l-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni. Dawn il-proġetti huma:  

 

(i) twaqqif t’Uffiċċju li jkun responsabbli mit-talbiet taħt ir-Reġolament tal-Kunsill 

Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat 

Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata 

f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz; 

 

(ii) l-użu t’analiżi linġwistiċi f’każijiet partikolari fejn wara l-intervista jibqa’ d-dubbju 

ta’ minn fejn hu/hi l-persuna; fejn ikun hemm nuqqas ta’ interpreti, l-intervista 

tkun tista’ ssir ma’ interpretu barra minn Malta permezz tal-apparat tal-video 

conferencing jew Skype; ukoll taħriġ għall-interpreti li jaħdmu fi ħdan l-Uffiċċju. 

 

Dawn l-azzjonijiet jappoġġjaw bis-sħiħ l-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea Komuni 

tal-Ażil.  
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Taqsima Dublin 

Fil-futur qrib l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Rifuġjati se jieħu r-responsabbiltà tal-

implimentazzjoni tar-Regolament Nru 604/2013 f’Malta li jistabbilizza l-kriterji u l-

mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina 

applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati 

Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida (tfassil mill-ġdid). Dan ifisser li l-

Uffiċċju se jwaqqaf unit speċjalizzat sabiex jara li Malta tilħaq l-obbligi kollha tagħha fir-

riġward ta’ dan ir-Regolament.  

Hekk kif imsemmi fis-sezzjoni ta’ qabel, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Rifuġjati kien 

proattiv u diġà għamel proposta sabiex jingħata fondi mill-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil 

sabiex jgħinu lil Malta twaqqaf dan l-unit. Dan l-proġett hu stmat li jiswa iktar minn miljun 

ewro.  

 

Solidarjetà ma’ Stati Membri u għajnuna lill-Uffiċċju Ewropew fil-Qasam tal-

Ażil (EASO) 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Rifuġjati għen lill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam 

tal-Ażil (EASO) billi pprovda għall-iskjerament espert fid-Direttiva 2013/32/EU tas-26 

ta’ Ġunju 2013 dwar il-proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni 

internazzjonali (riformulazzjoni) biex jagħti taħriġ lill-ħaddiema minn diversi Stati Membri.  

Fl-2015 dan l-Uffiċċju offra żewġ esperti fil-qasam tal-ażil biex jgħinu fil-hotspots fl-

Italja u l-Greċja wara l-ħruġ tal-European Agenda for Migration.  

 

Taħriġ 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Rifuġjati kompla jaħdem biex itejjeb l-ipproċessar t’ 

applikazzjonijiet għall-ażil. Għal dan il-għan, l-Uffiċċju kompla jħarreġ il-persunal 

responsabbli mill-eżami tal-applikazzjonijiet u mit-teħid ta’ deċiżjonijiet. Dan l-

persunal attenda diversi moduli tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-ażil 

(EASO), fosthom taħriġ fuq inkluzjoni, taħriġ ta’ intervistar ta’ persuni vulnerabbli, taħriġ 

tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil u taħriġ għal managers fil-qasam tal-ażil.  

Dan il-persunal attenda wkoll taħriġ fuq l-assessjar tal-kredibbiltaˋ mogħti mingħand l-

Uffiċċju tal-UNHCR f’Malta.  

 

  



31 

 

SERVIZZ TA’ DETENZJONI  

 

Daħla 

Matul is-sena 2015, fic-Ċentri ta’ Detenzjoni ddaħħlu 314 immigrant u minnhom inħelsu 298 

sal-aħħar tal-istess sena. 

 

Is-Servizz ta’ Detenzjoni  

Is-Servizz ta’ Detenzjoni ġie mwaqqaf fit-18 t’ Awwissu 2005. Din l-entità hija magħmula 

minn numru ta’ uffiċjali tas-servizz ta’ detenzjoni li ġew ingaġġati apposta, flimkien ma’ 

numru ta’ uffiċjali mis-servizz pubbliku u numru zgħir ħafna ta’ membri mill-Forzi Armati.  

Din l-entità twaqqfet bil-għan li żżomm u tindokra, bl-aktar mod uman, dawk il-persuni li jaslu 

Malta u tinħarġilhom ordni ta’ detenzjoni skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni. Dawn il-persuni 

jinżammu taħt kustodja sakemm il-każ tagħhom jiġi nvestigat u jinħelsu għax ikunu ingħataw 

status ta’ refuġjat jew status umanitarju, jew jiġu deportati jekk ma jingħatawx dan l-istatus. 

Matul il-perjodu ta’ detenzjoni, din l-entità tipprovdi għas-sigurtà u l-amministrazzjoni taċ-

ċentri ta’ detenzjoni. Minbarra dan, is-Servizz ta’ Detenzjoni jieħu ħsieb jipprovdi: 

 Akkomodazzjoni adekwata, inkluż post fejn jorqdu u fejn jinħaslu 

 Ħwejjeġ u lbies, ikel u xorb, u affarijiet oħra meħtieġa biex l-immigrant iżomm ruħu fi 

stat tajjeb 

 Kura medika b’xejn 

 Laqgħat mal-Kummissarju tar-Refuġjati 

 Laqgħat u żjarat minn organizzazzjonijiet mhux governattivi 

 Għajnuna legali b’xejn 

 Aċċess għal servizzi ta’ reliġjonijiet differenti 

 Mezz biex jitkellmu ma’ qrabathom barra minn Malta 

 

Immigranti fiċ-Ċentri ta’ Detenzjoni – 2015 

It-tabella meħmuża ma’ dan ir-rapport turi ċ-ċaqliq tal-immigranti fiċ-ċentri ta’ detenzjoni, 

xahar b’xahar matul is-sena. Din turi wkoll minn fejn ġew l-immigranti u kemm damu taħt 

detenzjoni. 
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Ftehim Settorjali 

Din is-sena tfassal u ġie ffirmat ftehim settorjali bejn il-Gvern u l-General Workers Union, biex 

l-uffiċjali tas-Servizz ta’ Detenzjoni setgħu jgawdu minn kundizzjonijiet aħjar fuq il-post tax-

xogħol, kemm fil-paga u kemm fil-karriera. 

 

Proġetti Finanzjati minn Fondi Pubbliċi 

Tul din is-sena twettqu diversi proġetti u xogħolijiet fiċ-centri ta’ detenzjoni. Ħafna minn dan 

ix-xogħol sar mill-ħaddiema tal-istess Servizz ta’ Detenzjoni. Dan kien jikkonsisti f’tisbiħ u 

rranġar ta’ binjiet u faċilitajiet varji fiċ-ċentri, kif ukoll manutenzjoni ġenerali. 

 

Żjarat fiċ-Ċentri ta’ Detenzjoni  

Matul is-sena saru bosta żjarat minn entitajiet varji. Kien hemm żjarat regolari tul is-sena 

kollha minn entitajiet lokali u barranin, kif ukoll żjarat ta’ monitoraġġ minn istituzzjonijiet mill-

Unjoni Ewropeja u mill-Ġnus Maqgħuda 

 

Xogħol Ieħor 

Uffiċjali tas-Servizz tad-Detenzjoni taw servizz u għajnuna lill-Korp tal-Pulizija matul il-

Valletta Summit on Migration u waqt iċ-CHOGM. Qed jingħata wkoll servizz ta’ sigurtà fiċ-

Ċentri miftuħa kollha fuq bażi temporanja. 

 

Meħmuż: Tabella li turi dħul u ħruġ ta’ immigranti fiċ-ċentri 
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FAĊILITÀ KORRETTIVA TA’ KORDIN  

 

Sigurtà 

K-9 issa qegħdin jaħdmu xogħol operattiv fil-Faċillità Korrettiva ta’ Kordin. 

Matul is-sena 2015 saret ħidma intensiva sabiex tissaħħaħ is-sistema ta’ sigurtà. 

 Inbidlu total ta’ 19-il kamera black and white ma’ HD kameras tal-kulur f’diversi 

diviżjonijiet, biex tkun imħarsa aħjar is-sigurtà fid-diviżjonijiet. (Huma ppjanati aktar 

kameras). 

 Inxtara 16 channel DVR ħalli jkunu jistgħu jitqiegħdu aktar kameras ġodda f’postijiet 

fejn jiffrekwentaw l-aktar il-priġunieri u/jew viżitaturi li bħalissa mhumiex moniterjati 

minn CCTV kameras. 

 Detectors tal-metall ġodda li jinżammu fl-id, bdew jintużaw fil-gatehouse area u dik 

tal-viżitaturi biex tiżdied is-sigurtà waqt id-dħul. 

 

Servizzi Edukattivi 

Policy tal-Edukazzjoni fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin tiffoka kemm fuq edukazzjoni formali, 

kif ukoll fuq dik informali. Tinkludi wkoll l-industrija tal-ħabs u l-isport. 

Fil-perjodu msemmi, kien hemm kooperazzjoni bejn stakeholders barranin biex jespandu s-

servizzi edukattivi fil-Faċilità. Minħabba f’hekk, ġew imfittxija riżorsi esterni, fejn rendew is-

servizz edukattiv aktar produttiv. Din il-kooperazzjoni tinkludi: 

 Intelligent Transport Services (ITS): ġew ippjanati korsijiet biex jingħataw fondi għall-

bidu ta’ tliet korsijiet ġodda.  

 L-Università ta’ Malta u l-Università ta’ Londra: Saru diversi laqgħat ta’ preparazzjoni 

għal proġett ta’ applied drama li ġie implimentat fit-tieni kwart tal-2015.  

 Fondazzjoni għall-Arti u Kreattività, St James Cavalier: kien hemm kontinwazzjoni fi 

proġett tal-Arti li kien mibdi fis-sena 2014, filwaqt li ġie mħejji proġett ieħor li beda fit-

tielet kwart tas-sena 2015. Permezz ta’ dawn il-proġetti kull sena tiġi mtellgħa 

esebizzjoni artistika mill-priġunieri. 
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 Korporazzjoni għal Xogħol u Taħriġ: Permezz ta’ din il-kollaborazzjoni ġew 

implimentati diversi korsijiet edukattivi għall-priġunieri ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta’ 

Kordin.  

 St Jean Antide Foundation: B’riżultat ta’ laqgħat ġew introdotti lezzjonijiet tal-crafts u 

anke servizzi oħra offruti lill-priġunieri nisa minn din il-fondazzjoni. 

 Cross Culture International Foundation (CCIF): Kollaborazzjoni ta’ din ix-xorta rriżultat 

f’applikazzjoni ta’ fondi mis-CCIF u approvata mill-Faċilitá Korrettiva ta’ Kordin 

rigward proġett ta’ 3 snin għall-priġunieri irġiel, nisa u priġunieri fil-YOURS. 

 Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (NBC): dan il-Kunsill ta kotba għal-librerija tal-Faċilitá bl-

għajnuna tal-Fondazzjoni Mid-Dlam għad-Dawl. 

 Kooperattivi Malta: kollaborazzjoni ma’ din l-organizzazzjoni wasslet sabiex isir 

investiment fil-forn tal-Faċilita. Barra minn hekk ingħata kors intensiv lill-priġunieri li 

jaħdmu fil-forn tal-Faċilitá.  

 unLOCK: Dan il-proġett tal-arti huwa riżultat ta’ kollaborazzjoni bejn l-Universitá ta’ 

Malta u l-Faċilità. F’Settembru ttellgħet struttura artisitika maħluqa mill-priġunieri 

ġewwa l-Belt Valletta. 

 Fil-Parlament il-Ġdid ittellgħet wirja ta’ purtieri u armar ieħor maħdum u mħejji mill-

priġunieri. 

 Taħriġ għax-xogħol: Priġunieri ħadu sehem fil-proġett LEAP li permezz tiegħu 

pparteċipaw f’kors għal taħriġ għax-xogħol. 

 Kors tax-xogħol tal-Fuħħar: Kors li ġie offrut ġewwa s-sezzjoni tan-nisa bil-għan li 

jilħaq prigunieri li ma jattendux klassijiet oħra. 

 Proġett tal-Arti: Għal dan il-proġett ipparteċipaw numru ta’ priġunieri. Ix-xogħol li 

twettaq waqt dan il-kors ġie esebit fil-Belt Valletta waqt il-festi ta’ Notte Bianca.  

 Kors Bażiku fil-Lingwa Franċiża: Kors ta’ introduzzjoni fil-lingwa Franċiża. 

 Kors fil-First Aid: Permezz ta’ dan il-kors, il-priġunieri tgħallmu taħriġ neċessarju li 

jista’ jkun utli fil-ħajja ta’ kuljum. Ġie wkoll mogħti ċertifikati ta’ parteċipazzjoni għal 

kull parteċipant.  

 Kors tal-Kompjuter: Ġie introdott kors bażiku tal-kompjuter għall-priġunieri nisa. 
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 Food Handling Course: Ingħata kors dwar Food Handling, u ġew mogħtija ċertifikati 

lill-parteċipanti.  

 Leave ta’ Studju għall-priġunieri: B’kollaborazzjoni mal-MCAST, l-Universita’ ta’ 

Malta, l-ITS u l-MQRIC, it-Taqsima tal-Edukazzjoni tal-Faċilitá ħarġet applikazzjonijiet 

ghal numru ta’ priġunieri biex ikomplu l-edukazzjoni tagħhom.  

 Customer Care: Ġie offrut kors fil-customer care ġewwa l-Faċilitá kemm fis-sezzjoni 

tan-nisa kif ukoll fis-sezzjoni tal-irġiel 

 Immaniġjar tar-Riżorsi Umani: Kors ta’ livell 1 li ġie offrut ġewwa l-Faċilitá. 

 Suġġetti Akkademiċi: Ġew offruti numru ta’ suġġetti lill-priġunieri fil-Faċilitá li jinkludu: 

l-Ingliż, il-Malti, it-Taljan, il-Franċiż, il-Kompjuter u l-Elettronika. 

 

Sports sezzjoni tal-irġiel  

 Football: Kull xahar, madwar 150 priġunier għamlu użu mill-ground tal-football. Għall-

ewwel darba tim tal-football magħmul kollu minn priġunieri, ipparteċipaw fil-

kompetizzjoni tat-tournament tal-Masters, li huwa affiljat mal-MFA. It-tim tal-priġunieri 

ġie ukoll it-tieni fil-kompetizzjoni tal-Aroma Masters Knock-Out. Fuq bażi regolari, il-

priġunieri pparteċipaw ukoll f’diversi logħbiet ta’ ħbiberija ma’ timijiet tal-football 

differenti minn madwar organizzazzjonijiet differenti. 

 Gym: Il-gyms tal-Faċilitá ġew iffrekwentati minn 115-il priġunier fuq bażi regolari. Il-

gyms, li jiftħu kuljum mit-Tnejn sal-Ħadd, provdew 3,000 sessjoni kull ġimgħa għall-

priġunieri. 

Sports Sezzjoni tan-Nisa 

 Saret attivitá sportiva darbtejn fil-ġimgħa fil-ground prinċipali tal-football jew fil-bitħa 

tas-sezzjoni tan-nisa.  

 

RIŻORSI UMANI U AMMINISTRAZZJONI  

Saru laqgħat ma’ rappreżentanti tat-Taqsima tal-Promozzjoni tas-Saħħa u mid-Direttorat tal-

Prevenzjoni mill-mard. Dawn huma parti mill-istudju li qed jiġi mwaqqaf biex itejjeb u jagħmel 

għarfien għal ikel aħjar fil-Faċilitá, filwaqt li kollox jibqa’ cost effective.  
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Żewġ assistenti tal-procurement ħadu l-inkarigu biex jistabbilixxu uffiċċju tal-Procurement kif 

suppost. 

Saru intervisti għal erba’ social workers, erba’ care plan coordinators, żewġ psikologi u żewġ 

assistenti psikologi. 

 

Operat 

Fost diversi responsabilitajiet oħra, is-Sezzjoni tal-Operat kellha r-responsabbilta’ ta’ diversi 

sezzjonijiet ta’ snajja’. Fil-perjodu msemmi saru diversi xogħlijiet minn fitters, fuq 

manutenzjoni ġenerali, xogħol ta’ mastrudaxxa, xogħol fl-elettriku u plumbing u xogħol relatat 

mas-sigurtà. 

 

Xogħol ieħor li jinvolvi s-Sezzjoni Operattiva: 

 

 Parteċipazzjoni f’diversi laqgħat rigward il-proġett YOURS. 

 Awditjar fuq l-Enerġija li qed jagħmlu SEWCU, li hija sezzjoni mill-Ministeru tal-

Enerġija u Saħħa. Din is-sezzjoni kienet ukoll f’kuntatt mal-Perit li se jipprovdi stima 

tal-ispejjeż ta’ proġetti kbar li hemm bżonn li jsiru fil-faċilità. 

 Is-Sezzjoni Operattiva, flimkien mal-Assistent Direttur tar-Riabilitazzjoni, kienu nvoluti 

f’Awditjar li qed isir mill-KNPD, bil-għan li jiġi analizzat kif il-faċilità tista’ tkun 

aċċessibli għal persuni b’diżabbiltà. 

 Ġew maħsuba regolamenti ġodda għal priġunieri li jagħmlu pupi ta’ kumpanija 

internazzjonali. Saret laqgħa mal-Aġenzija, li tipprovdi pupi għall-priġunieri, ħalli l-

industrija tibqa’ għaddejja b’dak li huwa maħsub li jintlaħaq fil-Faċilità. 

  Is-Sezzjoni Operattiva ħadmet fuq rapport li ssuġġerixxa spazju ta’ 13-il uffiċċju fil-

Faċilità biex jakkomoda l-professjonisti l-ġodda li se jibdew jaħdmu dalwaqt fil-

Faċilità.  
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Għajnuna u Riintegrazzjoni 

Il-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, flimkien mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, introduċew 

servizz ġdid għall-priġunieri, fejn priġunieri li jkunu waslu biex jiskontaw is-sentenza tal-

priġunerija tagħhom, jiġu mgħarrfa minn qabel minn rappreżentant tad-dipartiment rigward 

suġġetti fuq is-sigurtà soċjali. Dan is-servizz ġie introdott biex jgħin lill-priġunier biex jerġa’ 

jiġi riintegrat lura fis-soċjetà. Servizz bħal dan hemm ukoll il-bżonn li jiġi rikonoxxut minn 

servizz ieħor li qiegħed jiġi wkoll ipprovdut fil-Faċilità mill-ETC, li fl-aħħar mill-aħħar jgħin lill-

priġunieri li se jiskontaw is-sentenza tagħhom, biex isibu post addatat fejn jaħdmu. Importanti 

li wieħed jinnota li s-servizz offrut mid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali, jiġi mogħti kull 

ġimgħa, filwaqt li dak offrut mill-ETC huwa dak ta’ darba fix-xahar.  

Qed isiru laqgħat ma’ rappreżentanti mid-Dipartiment tas-Saħħa rigward is-sistema tal-

Ispiżjar tal-għażla tiegħek (POYC) sabiex tiġi esplorata l-possibbilità tal-introduzzjoni ta’ din 

is-sistema. 

Ġie offrut servizz ġdid ta’ dental hygienist għall-priġunieri fis-sezzjoni medika. Dan is-servizz 

qed jiġi offrut kull ġimgħa, u l-priġunieri huma riferuti għal dan is-servizz mid-dentist, li wkoll 

jipprovdi servizz fil-Faċilità. 

Inħass il-bżonn li jsiru laqgħat ma’ professjonisti li jaħdmu fil-Faċilità rigward il-popolazzjoni 

anzjana. F’dan l-istadju, qegħdin jiġu esplorati possibilitajiet varji dwar implimentazzjoni ta’ 

proċeduri ġodda. 

Qiegħda tiġi esplorata l-possibbilità biex issir kollaborazzjoni mal-OASI, aġenzija ta’ 

riabilitazzjoni mid-droga ġewwa Għawdex.  

Il-Care and ReIntegration Unit (CRU) qed jiltaqa’ darba kull ħmistax, fejn qed jiġu diskussi 

applikazzjonijiet għal Parole u ddiżinjati pjan ta’ għajnuna. Importanti wkoll li jingħad li 

PARMB qed jiltaqa’ wkoll biex jiddiskuti darba f’xahar, fejn jiġu diskussi applikazzjoniet tal-

priġunieri biex jagħmlu programm ta’ riabilitazzjoni tal-użu ħażin ta’ sustanzi u l-priġunieri jiġu 

msejjħa biex jibdew.  

B’kollaborazzjoni bejn RISe u t-Taqsima tal-għajnuna u Riintegrazzjoni rriżulta f’interess mill-

priġunieri fuq programm residenzjali ta’ sena u konsegwentement qed jinħadmu 

applikazzjonijiet biex jiġu kkonsidrati mill-bords rispettivi. Saru laqgħat bejn rappreżentanti 

tar-RISe u l-Faċilità, bl-għan prinċipali li jinstab l-aħjar mod ’il quddiem għal din l-attività 

ġdida. Qed tinġabar informazzjoni minn diversi entitajiet li jassistu t-tliet bords fl-ipproċessar 
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tad-deċiżjonijiet. Huwa maħsub li l-programm ikollu għaxar priġunieri fejn jiġu pprovduti 

għajnuniet speċjaliżżati skont il-bżonnijiet individwali. 

Tkompla xogħol relatat mal-Parole, b’numru ta’ pjani ta’ għajnuna li huma mfassla għal 

priġunieri li applikaw għal Parole. Huwa importanti li jiġi nnutat li mhux biss hemm bżonn ta’ 

spazji għall-uffiċini ġodda, imma wkoll għal counselling rooms fejn isiru l-laqgħat. Biex 

tindirizza din il-problema, ġie identifikat post u ġie avviċinat Perit biex jaħdem pjanti. 

 

Chaplaincy 

Saru ħafna attivitajiet organizzati miċ-Chaplaincy matul l-2015. 

Ġew organizzati attivitajiet varji mill-Kappillan tal-ħabs waqt dan il-perjodu msemmi. Flimkien 

max-xogħol ieħor il-Kappillan tal-ħabs offra servizzi li jinkludu ċelebrazzjonijiet fiż-żewġ 

estensjonijiet tal-Faċilità, l-aktar it-taqsima tal-Forensika u l-YOURS; żjarat fid-djar u l-isptar; 

kif ukoll funerali ta’ qraba tal-priġunieri u uffiċjali.  
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DIPARTIMENT TAL-PROBATION U L-PAROLE 

Liġijiet li jirregolaw ix-xogħol tal-Probation u l-Parole 

 

Il-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tad-Dipartiment tal-Probation u l-Parole (DPP) joriġinaw 

minn żewġ Liġijiet li huma s-segwenti: 

L-ATT DWAR IL-PROBATION (Kap. 446) – Ordni Proviżorja ta’ Superviżjoni, Rapporti ta’ 

Qabel is-Sentenza (Social Inquiry Report u Pre Sentence Report), Rapport Verbali, Ordni ta’ 

Probation, Sentenza Sospiza b’Superviżjoni, Ordni ta’ Servizz fil-Komunità, u Ordni ta’ 

Probation u Servizz. 

L-ATT DWAR IL-ĠUSTIZZJA RIPARATTRIĊI (Kap. 516) – Rapporti tal-Parole, Liċenzja tal-

Parole, Rapport tal-Vittmi u Medjazzjoni. 

 

Superviżjoni ta’ każijiet 

Sal-aħħar ta’ Diċembru 2015, id-DPP għamel superviżjoni fuq total ta’ 1,104 każijiet. Dawn il-

każijiet jinkludu numru ta’ sanzjonijiet ibbażati fil-komunità, hekk kif imsemmija hawn fuq.  

Ma’ dawn inżidu wkoll kitba ta’ rapporti, li jinkludu Rapporti għall-Qorti u Rapporti għall-Bord 

tal-Parole.  

Is-superviżjoni ta’ dan ix-xogħol isir minn 4 Senior Probation Officers, 1 Victim Liaison 

Officer, 20 Probation Officers u 2 Forensic Psychologists. Superviżjoni finali ssir mid-Direttur 

tad-DPP. 

 

Ġustizzja Riparattriċi 

Unità tal-Parole 

Mill-1 ta’ Jannar 2015 sal-aħħar ta’ Diċembru 2015, id-DPP segwa numru ta’ priġunieri li 

ngħataw il-Liċenzja tal-Parole, liema numru jammonta għal 35 persuna. Tlieta minnhom ma 

aċċettawx il-Parole. Ma dan irid jingħad ukoll li kien hemm tliet persuni li kisru l-Liċenzja tal-

Parole. 
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Ir-rwol tal-Unità tal-Parole huwa li tħejji Rapport tal-Parole ta’ kull applikant. Meta dan ir-

rapport jiġi finalizzat, dan jingħata lil Parole Clerk fejn wara l-istess rapport jgħaddi għand l-

Offender Assessment Board u l-Bord tal-Parole rispettivament. Id-deċizjoni finali jekk 

persuna tingħata jew ma tingħatax il-Liċenza tal-Parole tittieħed mill-Bord tal-Parole. 

 

Unità tal-Appoġġ lill-Vittmi  

Ir-rwol ta’ dan il-Unit huwa li tagħmel kuntatt mal-Vittmi hekk kif il-priġunier japplika għall-

Parole. Il-Victim Liaison Officer tagħmel kuntatt mal-vittma/i sabiex tiġbor informazzjoni dwar 

il-każ u kif il-każ ikun ħalla effett fuq il-persuna/i. Dan ir-rapport jingħata lil Parole Clerk li 

wara jgħaddi wkoll għand il-Bordijiet imsemmija hawn fuq. 

Matul is-sena 2015, din l-Unità għamlet kuntatt ma’ 206 vittma.  

 

Medjazzjoni 

Fis-sena 2015 id-DPP kompla jaħdem fuq il-Medjazzjoni billi offra sensiela ta’ taħriġ 

speċjalizzat lil dawk il-persuni li wrew interess li jkunu medjaturi. Dan it-taħriġ ingħata 

b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta. Huwa ppjanat li fis-sena 2016 jiġi mniedi dan il-

proċess.  

 

Unità tal-Psikoloġija 

Programm ta’ Anger Management 

Fis-sena 2014, saret evalwazzjoni tal-każijiet li ġew riferuti lis-Psychology Unit ġewwa d-

Dipartiment tal-Probation u l-Parole (DPP), fejn irriżulta li n-numru ta’ klijenti/kriminali li 

għandhom problema ta’ rabja u każijiet relatati ma’ aggressjoni żdiedu. Sabiex jiġi mitigat ir-

riskju lejn il-pubbliku u jiġi indirizzat ir-reċidiviżmu, is-Psychology Unit ikkommetta ruħu 

sabiex tiġi indirizzata din il-lakuna. Dan kien partikolarment importanti minħabba li s-servizzi 

offruti ġewwa l-komunità li jindirizzaw il-bżonnijiet ta’ min jikser il-liġi huwa wieħed limitat. 

B’hekk, id-DPP xtara programm ta’ anger management li qed jiġi utilizzat fis-Sistema 

Korrettiva tal-Amerka ta’ Fuq. Saret ukoll ħidma estensiva ma’ partners ġewwa l-Unjoni 

Ewropea, speċifikament ir-Rumanija, l-Irlanda u l-Italja, sabiex jiġi assigurat l-użu ta’ 

programm ieħor li ġie żviluppat riċentement sabiex jindirizza r-rabja problematika fil-klijenti. 
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Il-programm ġie mniedi f’Ġunju 2014 u kien implimentat fuq medda ta’ 12-il xahar. Wara din 

l-evalwazzjoni huwa mistenni li l-proċess u r-riżultati ta’ din ir-riċerka jiġu ppublikati f’rivista 

xjentifika. S’issa applikaw madwar għoxrin klijent tad-Dipartiment biex jibbenefikaw mill-

programm.  

Taħriġ 

 

Matul is-sena 2015, id-DPP ħa ħsieb li jkompli jinvesti fit-taħriġ tal-impjegati tal-istess Dipartiment 

u dan billi organizza diversi in-house training relatat mal-linja u n-natura tax-xogħol tal-Probation 

u l-Parole. Barra minn hekk, id-DPP ħa ħsieb ukoll li jistieden numru ta’ professjonisti li taw 

informazzjoni dwar servizzi offruti mill-entitajiet li jiġu minnhom, fosthom l-Appoġġ, is-Sedqa, 

Caritas u l-ETC.  

 

Id-DPP ħa ħsieb li matul is-sena 2015 l-impjegati jingħataw taħriġ dwar proċessi relatati mas-

Sistema tal-Ġustizzja Kriminali.  

 

Kuntatt ma’ Entitajiet Lokali u Barranin 

Bħal kull sena d-DPP ħa ħsieb li jkompli jsaħħaħ il-kuntatti tiegħu fil-qasam tas-sistema tal-

Ġustizzja Kriminali ma’ entitajiet lokali u barranin.  

Minħabba n-natura tax-xogħol id-DPP jassigura li jkollu relazzjoni tajba ma’ entitajiet bħal Qrati 

ta’ Malta u Għawdex, il-Pulizija, il-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, is-Sedqa, il-Caritas, l-OASI, l-

Appoġġ u ma’ dawk il-professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-Saħħa Mentali.  

Minn naħa l-oħra d-DPP kompla jsaħħaħ il-kuntatt tiegħu ma’ entitajiet barranin fosthom il-

Confederation of European Probation (CEP), National Offenders Management System, UK 

(NOMS) u l-Probation Board Northern Ireland (PBNI).  

 

Ftuħ ta’ Uffiċċju ġdid ġewwa l-gżira ta’ Għawdex 

F’Mejju 2015, b’kollaborazzjoni mal-MHAS u MGOZ, id-DPP kompla jsaħħaħ is-servizz ta’ 

kwalità lejn iċ-ċittadin billi fetaħ uffiċċju ġdid ġewwa Għawdex. Dan is-servizz parallel serva 

sabiex il-klijenti Għawdxin jevitaw li jinżlu Malta sabiex jingħataw is-servizz tad-Dipartiment. 

Barra minn hekk dan is-servizz serva wkoll sabiex id-Dipartiment inaqqas spejjeż żejda ta’ 

trasport bejn iż-żewġ gżejjer u tejjeb it-time management tad-dipartiment.  
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Ngħid li dan is-servizz intlaqa’ tajjeb kemm mill-profesjonisti li jaħdmu mad-DPP kif ukoll 

minn dawk il-persuni li jibbenefikaw mis-servizzi tad-DPP.  

Riċerka 

Matul is-sena 2015 ġiet ippjanata riċerka fuq żgħażagħ u tfal li jaggredixxu l-ġenituri 

taghhom. Din ir-riċerka bdiet b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Appoġġ, l-Università ta’ Malta u 

l-Università ta’ Nottingham fl-Ingilterra. L-iskop aħħari ta’ din ir-riċerka huwa li jiġu varati 

interventi fil-komunità sabiex titwaqqaf il-vjolenza fil-familja.  

 

Rilokazzjoni ta’ Uffiċini Ġodda  

F’Novembru 2015 id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole ma baqax jopera s-servizzi tiegħu 

minn ġewwa l-Belt Valletta iżda ġie rilokat ġewwa uffiċini akbar u spazjużi ġewwa l-Millennia 

Building il-Marsa. Din ir-rilokazzjoni serviet sabiex id-DPP jista’ jkompli jkabbar is-servizzi 

tiegħu lejn il-komunità bil-għan li jgħin sabiex titnaqqas ir-rata ta’ reċidiviżmu fil-pajjiż.  

 

STATISTIKA ANNWALI 2015: 

 

Fis-sena 2015, daħlu 755 każ ġdid mill-Qrati ta’ Malta u Għawdex, mill-Bord tal-Parole 

(Liċenza tal-Parole) u mingħand il-Parole Clerk (Rapporti tal-Parole). (Irreferi għal Grafika 1). 

Fil-31 ta’ Diċembru 2015, id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole kellu total ta’ 1,104 każ attiv. 
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Grafika 1 

 

Żieda fil-każijiet kienet reġistrata fir-Rapporti ta’ qabel is-sentenza u fl-Ordnijiet ta’ Servizz ta’ 

Komunità.  

Ir-rekords tad-DPP juru li klijenti ġodda kellhom kuntatt mad-Dipartiment minħabba offiżi 

varji. (Irreferi għal Grafika 2). L-iktar offiża predominanti kienet dik ta’ serq, bħalma kienet fis-

snin preċedenti. 212-il każ ta’ serq ġew referuti lid-DPP u din il-figura turi żieda żgħira meta 

kkomparata mal-2014.  
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Grafika 2 

 

Fis-sezzjoni tal-gender, in-numru ta’ nisa kien dak ta’ 111, waqt li n-numru tal-irġiel kien dak 

ta’ 649. Ikkomparati mal-2014, ir-rekords tad-DPP juru li kien hemm żieda ta’ 23% fl-irġiel 

waqt li kien hemm tnaqqis ta’ 5% fin-nisa. (Irreferi għal Grafika 3) 

Grafika 3 

 

Fis-sena 2015 (Irreferi għal Grafika 4) l-ikbar grupp tal-klijenti li bbenifikaw mis-servizzi tad-

DPP kienu tal-età ta’ bejn it-30 u l-34 sena. Din tikkonsisti fi 19% tal-każijiet totali li daħlu din 

is-sena. Żieda sostanzjali tista’ tiġi nnutata wkoll fil-gruppi ta’ etajiet ta’ bejn l-20 u l-24 sena 

u l-25 u d-29 sena. Kien hemm ukoll reġistrat nuqqas ta’ klijenti fil-grupp ta’ età ta’ bejn il-35 

u d-39 sena. 
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Grafika 4 

 

Komparat mal-2014, ir-rekords tal-2015 juru li kien hemm żieda fil-każijiet fir-Reġuni 1, 5 u 6, 

filwaqt li kien hemm tnaqqis fil-każijiet reġistrati fir-Reġuni 2 u 9. Meta tirreferi għal Grafika 5, 

fejn jirrigwarda l-lokalitajiet, Ħal Qormi (Reġjun 6) kellu l-ikbar ammont ta’ klijenti, segwiet 

minn San Pawl il-Baħar (Reġjun 12) u l-Ħamrun (Reġjun 1).  

Grafika 5 
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Reġjun 5 

  

Reġjun 6 

  

Reġjun 7 

  

Reġjun 8 
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Dipartiment tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni (AVSEC MALTA) 

 

Id-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni fi ħdan il-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali 

huwa l-entità regulatorja fil-qasam tas-sigurtà fl-avjazzjoni f’Malta, hekk kif stipulat fil-Kap 

405 tal-Liġijiet ta’ Malta, Att dwar l-Ajruporti u Avjazzjoni Ċivili (Sigurtà) 1998. 

 

AVSEC MALTA huwa rikonoxxut bħala “Appropriate Authority” għas-sigurtà fl-avjazzjoni fil-

livell internazzjonali u reġjonali minn dawn l-entitajiet relevanti: 

 L-International Civil Aviation Organisation (ICAO) taħt l-awspiċji tan-Nazzjonijiet Uniti 

(UN) 

 Il-Kummissjoni Ewropea (EC) 

 Il-Konferenza Ewropea tal-Avjazzjoni Ċivili (ECAC) 

 

Fl-aħħar snin, AVSEC Malta bniet reputazzjoni pożittiva ta’ flessibilità u professjonalità li hija 

apprezzata mill-istakeholders fl-industrija tal-avjazzjoni kemm lokali kif ukoll ‘l hinn minn 

xtutna. Tul is-snin id-dipartiment kiseb ukoll tradizzjoni, u expertise fil-qasam tas-sigurtà fl-

avjazzjoni li huma mfittxija minn kull min jopera f’dan il-qasam.  

 

Fid-dawl tar-responsabilitajiet tagħha bħala regolatur fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni 

AVSEC MALTA mill-bidu tas-sena ‘l hawn ħadet dawn l-inzjattivi speċifiċi, minbarra xogħol 

amministrattiv ieħor marbut mal-funzjonijiet ta’ din l-entità: 

 

Iffirmar ta’ MoU mad-Dipartiment tad-Dwana 

 

AVSEC Malta u d-Dipartiment tad-Dwana iffirmaw memorandum of understanding li jiffaċilita 

l-qsim ta’ informazzjoni bejn iż-żewġ dipartimenti msemmija. It-tqegħid fis-seħħ ta’ dan il-

ftehim kien meħtieġ minn Artikolu 6.4.1.7 tar-Regolament EC 185 /2010 li jitlob li l-awtoritajiet 

kompetenti fis-sigurtà fl-avjazzjoni biex jaqsmu mad-dipartimenti tad-dwana 

kwalunkweinformazzjoni meħtieġa għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ Authorised Economic Operator 

(AEO) lil Spedituri Magħrufa (Known Consignors). Dan l-arranġament jevita id-duplikazzjoni 

ta’ xogħol u nkonvenjent għall-ispedituri magħrufa f’każ ta’ spezzjonijiet ta’ sigurtà li jistgħu 

isiru kemm minn AVSEC Malta kif ukoll mid-Dipartiment tad-Dwana. 
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Xiri u użu ta’ software għaċ-ċertifikazzjoni tal-iskrinjaturi 

 

AVSEC Malta investiet f’software speċjalizzat mingħand il-kumpannija ta’ software Żvizzera li 

permezz tiegħu l-evalwar ta’ kandidati li joqgħodu għat-test ta’ ċertifikazzjoni tal-iskrinjaturi 

jista’ jsir b’mod aktar konsistenti. Is-software jista’ jintuża biex jiġu evalwati skrinjaturi tal-

bagalji tal-kabina, bagalji tal-istiva, merkanzija, provvisti u oġġetti li jinġarru minn ħaddiema 

tal-ajruport.  

 

Fl-istess ħin għal dawn il-kandidati ddaħħal ukoll eżami teoretiku ġdid magħmul minn 

mistoqsijiet multiple-choice. 

 

Matul is-sena 2015, din is-sistema intużat biex jiġu ċertifikati 11-il skrinjatur ġdid. 

 

Tisħiħ tar-reġim ta’ infurzar regolatorju 

 

Bħala l-entità regolatorja responsabbli għas-sigurtà fl-avjazzjoni f’Malta, AVSEC Malta 

regolarment twettaq spezzjonijiet u eżerċizzji ta’ awditjar formali fuq is-sigurtà ta’ 

stakeholders fil-kamp tal-avjazzjoni. Dawn l-entitajiet jinkludu l-operatur tal-ajruport u 

kumpanniji li joperaw ġo fih, linji tal-ajru li joperaw mill-MIA, aġenti tal-ground handling tal-

ajruplani, operaturi fil-qasam tal-merkanzija li tintbagħat bl-ajru (air cargo) u l-Forzi Armati ta’ 

Malta. 

 

Għalkemm fil-qofol tiegħu, il-Kap 405, permezz tal-Programm Nazzjonali ta’ Sigurtà fl-

Avjazzjoni Ċivili u l-Programm Nazzjonali ta’ Kontroll tal-Kwalità tas-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili 

diġà kien jagħti lill-Kap ta’ AVSEC Malta il-poter li jimponi miżuri ta’ infurzar fir-rigward ta’ 

entitajiet li jinsabu fi ksur tar-regolamenti tas-sigurtà fl-avjazzjoni, f’April li għadda il-Kamra 

tad-Deputati approvat emendi li jagħtu poteri ġodda lill-Ministru biex dan jistabbilixxi 

parametri ġodda għall-ħruġ ta’ pieni amministrattivi fir-rigward ta’ vjolazzjonijiet ta’ 

proviżjonijiet imniżżla taħt l-att prinċipali u l-leġiżlazzjoni sussidjarja tiegħu. 

 

Il-liġi emendata għalhekk qed tipprovdi strument li jsaħħaħ il-kapaċitajiet ta’ Aviation Security 

Malta għall-monitoraġġ u infurzar tar-regoli lokali u tal-Unjoni Ewropea billi jagħtiha l-poter li 

tirrakkomanda l-impożizzjoni ta’ pieni monetarji diretti fuq entitatjiet li jaħdmu f’dan is-settur li 

ma jkunux konformi mal-liġi. Ir-rakkomandazzjoni ta’ AVSEC Malta, imbagħad, tgħaddi għall-

konsiderazzjoni u l-approvazzjoni eventwali tal-Kumitat dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni, li joħroġ 

minn Artiklu Ħamsa tal-istess Kapitolu 405.  
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Tħejjijiet għaċ-CHOGM u l-Valletta Summit 

 

Matul is-sena AVSEC Malta kienet involuta attivament fit-tħejjijiet għall-Valletta Summit u 

miċ-CHOGM li seħħu f’Malta f’Novembru. Minbarra li attendiet għal-laqgħat kollha tas-

sottokumitat taċ-CHOGM, AVSEC Malta ħejjiet pjan operattiv ta’ sigurtà għall-ajruport u 

infrastruttura tal-avjazzjoni li ġie esegwit matul iż-żewġ summits. 

 

Inoltre, ħaddiema ta’ AVSEC Malta kienu preżenti kostantement waqt iż-żewġ avvenimenti 

sabiex jiġi żgurat li l-pjan tas-sigurtà imħejji jiġi segwit u eżegwit kif suppost, kif ukoll sabiex 

joffru l-appoġġ loġistiku u faċilitazzjoni lill-entitatijiet kollha nvoluti. 

 

Spezzjonijiet f’isem il-Kummissjoni Ewropea 

 

Bħala l-awtorità regolatorja għall-qasam tas-sigurtà fl-avjazzjoni għal Malta, AVSEC Malta 

hija obbligata li tieħu sehem f’attivitajiet u audits f’ajruporti f’pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. 

Awditur minn AVSEC Malta ħa sehem f’attività simili kif ġej: 

 

Spezzjoni f’ajruport mill-Kummissjoni Ewropea f’Charleroi (Brussels South), fil-Belġju 

 

Ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal Passes tal-Ajruport 

 

Matul is-sena AVSEC MALTA ipproċessat ’l fuq minn 1,202 applikazzjoni għal passes tal-

ajruport li huma meħtieġa minn kull min jaħdem f’zoni kontrollati tal-ajruport. L-ammont ta’ 

passes li huma attivi fi tmiem is-sena kien 4,988. 

 

Eżerċizzju ta’ awditjar nazzjonali 

 

Bħala l-entità regulatorja responsabbli mis-sigurtà fl-avjazzjoni f’Malta, AVSEC Malta wettqet 

eżerċizzju ta’ awditjar nazzjonali mifrux fuq sitt ijiem konsekuttivi fuq l-Ajruport Internazzjonali 

ta’ Malta, kif ukoll fuq numru ta’ stakeholders li joperaw ġewwa u barra mill-ajruport. L-

eżeċizzju sar fiż-żmien opportun sabiex ipoġġi lil AVSEC Malta f’pożizzjoni li tikkonferma 

jekk in-nuqqasijiet li kienu identifikati mill-Kummissjoni Ewropea fl-ispezzjoni li għamlet 

f’Ottubru 2014 ġewx indirizzati b’mod effettiv.  

 

Il-partijiet relevanti tar-rapport tal-eżerċizzju tal-awditjar ġew trażmessi lill-Kummissjoni 

Ewropea u lill-istakeholders konċernati.  
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Spezzjoni mill-Kummissjoni Ewropea 

 

Wara li f’Ottubru 2014 tim ta’ sitt spetturi mill-Kummissjoni wettaq spezzjoni ta’ ġimgħa fuq l-

Ajruport Internazzjonali ta’ Malta l-Kummissjoni Ewropea wettqet follow-up inspection f’Lulju 

biex tivverifika li t-titjib neċessarju li kien meħtieġ wara l-ispezzjoni oriġinali kollu ġie attwat. 

AVSEC Malta, bħala l-entità rikonoxxuta responsabbli għas-sigurtà fl-avjazzjoni f’Malta 

kienet responsabbli għall-faċilitazzjoni, it-twettiq ta’ xogħol preparatorju kif ukoll għall-

proviżjon tal-assistenza meħtieġa waqt l-ispezzjoni. 

 

Ir-rapport finali mill-Kummissjoni dwar din l-ispezzjoni kien wieħed pożittiv u l-file in-

konnessjoni mal-ispezzjoni oriġinali li saret f’Ottubru 2014 issa ingħalaq.  

 

Attivitajiet tal-monitoraġġ u kontroll tal-kwalità 

 

Bħala l-entità regolatorja responsabbli għas-sigurtà fl-avjazzjoni f’Malta, fil-perjodu imsemmi 

l-AVSEC MALTA wettqet dawn l-ispezzjonijiet fuq stakeholders kategorizzati skont il-kapitolu 

relevanti tal-Programm Nazzjonali għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili (NCASP) u r-regolamenti, 

deċiżjonijiet u direttivi relevanti tal-Kummissjoni Ewropea. L-iskeda hawn taħt ma tinkludix l-

istatistika relatata mal-eżerċizzju ta’ awditjar nazzjonali imsemmi aktar ‘l fuq.  

 

Chapter 1-Airport Security 1.5 man-days 

Chapter 3-Aircraft Security 5 man-days 

Chapter 4-Passengers and Cabin Baggage 1.5 man-days 

Chapter 6-Cargo and Mail 20.5 man-days 
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FORZI ARMATI TA’ MALTA 

 

Il-Forzi Armati ta’ Malta (FAM) komplew bil-ħidma fl-irwoli primarji tagħhom; iż-żamma tal-

integrità territorjali tal-gżejjer Maltin u l-protezzjoni tal-interessi nazzjonali, sorveljanza 

kontinwa fuq l-art, fl-ajru u fuq il-baħar. 

Fl-2015, il-FAM kompliet bl-iżvilupp fejn jidħlu l-kapaċitajiet, l-infrastruttura, it-tagħmir u r-

riżorsi umani. Illum il-FAM hija forza pragmatika u kemm-il darba wriet illi hija tiżboq l-

esiġenzi waqt id-dmirijiet nazzjonali tagħha waqt li tikkontribwixxi għaż-żamma tal-paċi u 

stabbilità barra minn xtutna. 

 

L-irwoli tal-FAM 

Il-FAM għandhom żewġ rwoli difensivi: 

o L-ewwel rwol difensiv: Il-FAM għandhom ir-responsabbiltà taż-żamma tas-

sigurtà esterna u l-integrità tal-gżejjer Maltin fi żmien ta’ paċi u f’każ ta’ kriżi. 

o It-tieni rwol difensiv: Il-FAM tipprovdi appoġġ militari f’oqsma speċjalizzati lill-

Pulizija u lil dipartimenti oħra tal-Gvern fuq bażi regolari meta jkun hemm il-

ħtieġa. 

 

Rwoli Difensivi Primarji 

 Iż-żamma tal-integrità territorjali (b’mod partikolari f’żoni sensittivi, fost l-oħrajn, l-

Ajruport Internazzjonali ta’ Malta) 

 Iż-żamma tal-integrità tal-ibħra Maltin (sorveljanza fiżika u elettronika kontra l-

kuntrabandu, traffikar illeċitu ta’ immigranti u ksur tal-liġijiet fl-ibħra territorjali Maltin) 

 Sorveljanza limitata tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ Malta 

 Servizzi ta’ tfittxija u salvataġġ fiż-żona Maltija tat-tfittxija u salvataġġ 

 Assistenza f’każ ta’ sejba ta’ materjal splussiv Explosive Ordnance Disposal (EOD) u 

Improvised Explosive Device Disposal (IEDD) 

 Parteċipazzjoni f’operazzjonijiet ta’ ġestjoni ta’ kriżi barra minn xtutna bl-iskop aħħari 

taż-żamma tal-paċi u stabbilità 
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Rwoli Difensivi Sekondarji 

 Assistenza Militari lid-Dipartimenti tal-Gvern u entitajiet oħra 

 Protezzjoni u appoġġ f’każi ta’ emerġenza (splussivi, tniġġis fil-baħar, għargħar u 

diżastri oħra) 

 Għajnuna militari lill-Pulizija u lis-Servizzi tas-Sigurtà (sigurtà interna, rondi kontra d-

drogi u tfittxijiet ta’(ġewwa) vetturi) 

 Ċerimonji Statali u dmirijiet pubbliċi oħra 

 

Operazzjonijiet 

 

Matul is-sena 2015, il-FAM kienet involuta f’diversi operazzjonijiet fuq l-art, fl-ajru kif ukoll fuq il-

baħar. Il-FAM ħadet ħsieb li tikkoordina s-sorveljanza tal-kosta u l-ibħra ta’ Malta kemm mill-ajru 

kif ukoll mill-baħar, fejn waqt operazzjonijiet ta’ infurzar tal-liġi marittima, ġew interċettati diversi 

dgħajjes u opri oħra li kienu qed jitrasportaw affarijiet illeċiti. Iċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet u 

salvataġġ tal-FAM kompla jmexxi wkoll numru konsiderevoli ta’ operazzjonijiet ta’ tiftix u 

salvataġġ. Il-FAM ħadu sehem f’ħamsa u għoxrin operazzjoni relatati ma’ immigrazzjoni irregolari 

fuq il-baħar, li minnhom għaxra kienu operazzjonijiet ta’ salvataġġ, li fihom ġew salvati elf, ħames 

mija u tmenin ruħ. 

 

Ingħatat assistenza lid-dipartiment tas-sajd, kif ukoll lill-Aġenzija Ewropea għall-kontroll tas-sajd 

permess ta’ Blue Fin Tuna Patrols.  

 

Il-FAM żammet l-impenn tagħha sabiex tipprovdi sigurtà fl-ajruport Internazzjonali ta’ Malta. 

Sigurtà addizzjonali mill-FAM fuq bażi regolari saret fuq impenji ‘VVIP’ lill-Eċċelenza tagħha 

l-President ta’ Malta, l-Onorevoli Prim Ministru, żjarat statali, kif ukoll titjirijiet ta’ 

deportazzjoni. 

Il-FAM provdiet sigurtà kif ukoll ħidma fuq access control f’lokazzjonijiet meqjusa sensittivi 

madwar Malta u Għawdex, minbarra xogħol ieħor tul is-sena, fejn l-assistenza tal-FAM ġiet 

mitluba. Il-FAM, għal sena oħra, reġgħet tat l-assistenza lill-pulizija fl-operat ta’ rondi matul 

ix-xhur tal-kaċċa u l-insib. 

Permezz tal-iskwadra tal-Explosive Ordinance Disposal, kompliet il-ħidma fis-servizz provdut 

għal kontra bombi u splussiv. Apparti dan, din l-iskwadra provdiet għaddasa skont il-ħtieġa, 

kif ukoll assistenza ġewwa l-ajruport. 
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L-2015, rat lill-iskwadra marittima involuta f’livell għoli ta’ operazzjonijiet fuq medda estensiva li 

tinkludi ċ-ċentru tal-baħar Mediterran. Din l-iskwadra provdiet kapaċitajiet marittimi affidabbli biex 

jissodisfaw varjetà ta’ missjonijiet, b’il fuq minn 9,100 siegħa ta’ tbaħħir. Kien hemm żieda 

sostanzjali fir-rondi ta’ rutina f’attività relatata mal-FRONTEX, Valletta Summit u ċ-CHOGM. L-

assi marittimi li huma bbażati ġewwa Għawdex, ukoll kellhom sena impenjattiva, kemm fuq 

operazzjonijiet ta’ rutina kif ukoll numru konsiderevoli ta’ drabi fejn kien hemm talbiet għal 

assistenza fl-ibħra ta’ madwar Għawdex u Kemmuna.  

 

Matul is-sena, l-iskwadra tal-ajru tal-FAM għamlet elf, tliet mija u tnax-il siegħa ta’ titjir fuq 

ajruplani u helikopters li topera l-istess skwadra. Dawn jinkludu titjir ta’ rondi b’assi tal-Air Wing, li 

wettqu dawn il-missjonijiet kemm kostali kif ukoll ta’ sigurtà relatati mal-Valletta Summit u ċ-

CHOGM, operazzjonijiet tal-Frontex, trasport ta’ demm, tiftix u salvataġġ, assistenza lill-pulizija u 

taħriġ, fost oħrajn. 

 

Taħriġ 

 

Matul is-sena diversi membri tal-FAM attendew kemm għal taħriġ lokali kif ukoll barra minn 

xtutna, fid-diversi oqsma relatati mal-operat tal-istess forza. 

 

Korsijiet Lokali 

 

Matul is-sena, Fizzjali u membri tal-FAM attendew numru ta’ korsijiet organizzati minn entitajiet 

lokali diversi. Fost dawn insibu: 

 

 Korsijiet qosra organizzati minn MCAST, ITS, Sedqa, CDRT, ISTC, OHSA u l-ERRC 

 Korsijiet ta’ tħejjija għall-Valletta Summit u c-CHOGM 

 Korsijiet relatati ma’ snajjiet differenti fl-FAM 

 Korsijiet fl-iżviluppi tal-karriera militari f’diversi oqsma 

 Korsijiet ta’ taħriġ f’operazzjonijiet speċjali minn membri tal-militar Taljan 

 Korsijiet relatati mat-tifi tan-nar 
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Korsijiet barra minn Malta 

Il-Korsijiet barra minn Malta komplew ikunu prijorità għall-FAM matul l-2015. Membri tal-FAM 

attendew għal taħriġ f’pajjiżi bħall-Irlanda, l-Italja, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti tal-Amerka, il-

Finlandja, il-Ġermanja, l-Awstrija, il-Litwanja u t-Turkija. Fost oħrajn, it-taħriġ kien jinkludi, taħriġ 

f’akkademji militari, taħriġ f’simulaturi għall-piloti, taħriġ minn pulizija Ingliżi, taħriġ fuq tiftix u 

salvataġġ kif ukoll taħriġ fuq splussiv. 

 

 

MSSTC 

 

Matul l-2015, l-MSSTC (Maritime Safety and Security Training Centre) ipprovda korsijiet għall-

membri tal-FAM u studenti barranin, kif ukoll korsijiet relatati mat-tiftix u s-salvataġġ. Tim ta’ 

taħriġ mobbli mill-Istati Uniti tal-Amerika pprovda wkoll korsijiet f’dan iċ-ċentru. Gradwaw ’il fuq 

minn tmenin student matul is-sena 2015.  

 

Immaniġjar tal-Finanzi 

 

Il-Branka tal-immaniġjar tal-Finanzi fi ħdan il-FAM, tinkorpora l-amministrazzjoni tal-uffiċċju 

tal-finanzi u ieħor tal-pagi, b’missjoni li tipprovdi pariri lill-Kap Kmandant tal-FAM dwar il-

finanzi pubbliċi, kif jiġi eżerċitat il-kontroll fuq in-nefqa rikorrenti u kapitali mill-Units kollha, 

jiġu finalizzati l-pagamenti kollha, u l-amministrazzjoni tal-pagi tal-membri tal-FAM. Barra 

minn hekk, din il-branka hi responsabbli fit-tfassil u l-istima tal-Baġit annwali u fit-tqassim tal-

fondi allokati lill-Units fi ħdan il-FAM. 

 

Affarijiet Internazzjonali 

 

EU Common Security and Defence  

 

Matul is-sena, il-Forzi Armati ta’ Malta komplew jibnu fuq l-impenji tagħhom b’parteċipazzjoni 

f’operazzjonijiet ta’ kriżi barra minn xtutna bħas-snin ta’ qabel. Fil-fatt il-FAM din is-sena 

bdew jipparteċipaw f’missjoni oħra mmexxija mill-Unjoni Ewropea, din id-darba fil-Mediterran 

magħrufa bħala l-Operazzjoni Sophia. F’Ġunju tal-2015, l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li 

twaqqaf din il-missjoni sabiex tindirizza l-immigrazzjoni kontinwa ta’ nies mill-Afrika ta’ fuq 

lejn l-Ewropa u sabiex tillimita n-numru ta’ mwiet li kien qed jiżdied fil-Mediterran.  
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Il-FAM kienet involuta sa mill-ewwel stadji tal-missjoni, hekk kif bagħtet żewġ uffiċjali Brussell 

waqt il-komputazzjoni ta’ tfassil militari inizjali. Malta f’dawn il-preparazzjonijiet kellha rwol 

ċentrali minħabba l-pożizzjoni ġeografika li tinsab fiha u minħabba l-fatt li missjoni bħal din 

dejjem kienet mixtieqa. Hekk kif din l-operazzjoni ġiet imwaqqfa l-FAM bagħtet uffiċjal u 

surġent sabiex jaħdmu ġewwa l-Kwartieri Ġenerali li ġie mwaqqaf f’Ruma, l-Italja. Dawn il-

pożizzjonijiet baqgħu miżmuma matul is-sena u huwa fil-ħsieb li jibqgħu jiġu mġedda 

sakemm tkompli din il-missjoni. 

Prijoritajiet oħra għal din is-sena kienu l-parteċipazzjoni fl-Operazzjoni EU NAVFOR Atlanta, 

bil-parteċipazzjoni f’operazzjonijiet għal sitt xhur ġewwa l-Kwartieri Ġenerali Operazzjonali 

f’Northwood, ir-Renju Unit; parteċipazzjoni fl-EU Border-management Assistance Mission fil-

Libja (EUBAM Libya), sa ma ġiet terminata. 

 

NATO/Partnership for Peace (PfP) 

 

Matul il-perjodu li qed jiġi rrappurtat, il-FAM kompliet fuq bażi ta’ każ b’każ, ir-relazzjoni 

pożittiva man-NATO permezz tal-programm Partnership for Peace. Ċirkustanzi bħal dawn 

taw l-opportunità lill-uffiċjal tal-FAM biex jattendi għall-Integrated Partnership Orientation 

Course tan-NATO li sar ġewwa Ruma lejn l-aħħar t’April. 

 

Inizjattiva tad-Difiza 5+5 

 

Matul is-sena 2015 saret attendenza f’laqgħat tal-Istitut Akkademiku fi ħdan din l-istituzzjoni, 

fejn Malta kompliet tassigura l-impenji lejn l-inizjattiva tad-difiża. Stati Membri organizzaw 

diversi moduli ta’ tagħlim u l-parteċipazzjoni ta’ uffiċjali tal-FAM minn kull grad, flimkien m’ 

oħrajn minn pajjiżi diversi, kien mezz tajjeb kif it-tagħlim jgħin biex il-parteċipanti jifhmu aktar 

lil xulxin, b’Malta torganizza sessjoni ta’ taħriġ taħt din l-inizjattiva. Il-FAM ipparteċipat ukoll 

fil-laqgħat tal-iSteering Committee, li kienu indirizzati sabiex iwittu t-triq għas-suċċess ta’ din 

l-organizzazzjoni. 

Permezz tal-Branka tal-Affarijiet Barranin, il-FAM organizzat 5+5 Initiative (Defence) Website 

Meeting bil-għan prinċipali li l-5+5 website ssir iktar aċċessibli għall-pubbliku. 
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Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 

 

Fl-ewwel jumejn t’April, Evaluation Team immexxi minn Franza kien f’Malta fejn għamel żjara 

ta’ evalwazzjoni taħt id-Dokument ta’ Vjenna. Ir-riżultat kien wieħed ta’ suċċess għal kif ġiet 

immexxija l-evalwazzjoni u dan ġie rifless ukoll fir-rapport finali li rrifletta sapport eċċellenti li 

rċivew mill-FAM. 

Malta rċieviet ukoll żewġ żjarat oħra ta’ spezzjoni, b’waħda f’Novembru u b’oħra f’Diċembru. 

L-ewwel żjara kienet immexxija mil-Lussemburgu, mentri t-tieni żjara tmexxiet mill-Kanada. 

Għal darba oħra l-livell milħuq mill-FAM matul iż-żewġ spezzjonijiet kien eċċellenti. Dan kif 

ġie approvat fir-rapporti li bagħtu ż-żewġ gruppi tal-ispezzjonijiet. Il-FAM ipparteċipat f’laqgħa 

tal-OSCE Head of Verification Centres li sar fi Vjenna fejn saru diskussjonijiet fuq bażi 

bilaterali mal-Benelux Arms Control Centre.  

 

FINABEL 

 

Il-FAM attendiet il-laqgħat tal-FINABEL Chief of Staff matul l-2015. Matul dan il-perjodu 

Uffiċjal tal-FAM kompla b’xogħlu fil-Crisis Response Planning/Current Ops Branch, ġewwa l-

Operations Directorate tal-EU Military Staff (EUMS).   

 

Technical Agreement mal-Ministeru tad-Difiża Taljana 

Technical Agreement rigward kooperazzjoni militari bejn l-iStaff Ġenerali tad-Difiża Taljana u 

l-Kwartieri tal-FAM ġie ffirmat matul l-2015. L-għan ta’ dan it-Technical Agreeement huwa 

sabiex iż-żewġ entitajiet jaqsmu esperjenzi għal gwadann tat-tnejn.  

 

Immaniġjar ta’ Riżorsi Umani 

 

Matul is-sena 2015, saru diversi ħidmiet importanti f’dan il-qasam. Fost dawn insibu 

establishment ġdid, aġġornament tas-Soldier Career Handbook, proċess ġdid ta’ promozzjonijiet, 

kif ukoll aġġornament tal-LEOC (Late Entry Officer Course). 

 

Inħarġu wkoll applikazzjonijiet għal sejħa ta’ rekluti fil-forza regolari u iktar tard sejħa għal Uffiċjali 

Kadetti fil-forza regolari. Pass importanti kien ir-reviżjoni tal-polza għal dawk li jkunu nteressati li 

jingħaqdu bħala riżervist/a tal-forza. Wara proċess ta’ għażla, ġew ingaġġati tmienja u tmenin 
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suldat ġdid, tnax-il uffiċjal kadett u uffiċjal ieħor mediku, kif ukoll ingħaqad mal-forza uffiċjal mis-

settur ċivili. 

 

Bħala relazzjonijiet pubbliċi l-FAM ħadmet fuq pubblikazzjonijiet u produzjonijiet li ntwerew fuq 

media lokali u aġenziji tal-aħbarijiet internazzjonali. Il-FAM ħadet sehem ukoll f’attivitajiet 

ċerimonjali, żjarat fi skejjel, maratoni ta’ karità, assistenza lill-entitajiet governattivi, privati u 

NGOs, kif ukoll wirjiet mill-banda tal-FAM. Ġie organizzat u kkoordinat iċ-ċerimonjal kollu taċ-

CHOGM u l-Valletta Summit; sports day bejn l-entitajiet fi ħdan l-MHAS; kif ukoll Open Day għal 

pubbliku.  

 

Loġistika u Mmaniġjar tal-Propjetà u Żvilupp 

 

Matul l-2015, Il-FAM wettqet b’suċċess numru konsiderevoli ta’ proġetti li wasslu lill-FAM f’ċiklu 

evoluzzjonarju li kien prefissat fil-viżjoni tagħha. Twettqu diversi proġetti, fosthom kostruzzjoni ta’ 

Data Cente mgħammar bl-aħħar tagħmir ta’ apparat avvanzat, Rapid Deployment Facility u Fuel 

Farm fil-Bażi Marittima tal-FAM, kif ukoll id-disinn u assemblaġġ ta’ ċentru ta’ sapport tal-

Loġistika ġewwa l-kwartieri ta’ Ħal Luqa. 

 

Matul is-sena wasal it-tieni Helicopter tat-tip Agusta Westland 139 kif ukoll ġie ffirmat il-kuntratt 

għal Helicopter ieħor u għal ajruplan ieħor tat-tip Kingair 200. Apparti dan, inxtraw diversi vetturi, 

apparat relatat mal-komunikazzjoni, armi ġodda u lbies protettiv kif ukoll apparat relatat mal-

‘Explosive Ordinance Disposal’.  

 

Matul l-2015, il-FAM assigurat 75 miljun ewro f’finanzjament għall-proġetti li jridu jiġu mwettqa 

sas-sena 2020. Dawn jinkludu Operations Centre ġdid u Hangars ġodda għall-iskwadra tal-ajru. 

L-Iskwadra Marittima wkoll ser tgawdi minn dan l-investiment. Matul is-sena beda wkoll il-

proċess għal xiri ta’ lanċa Offshore ġdida b’kapaċitajiet superjuri minn dawk preżenti. 

 

Matul is-sena, saret ħidma estensiva ta’ manutenzjoni u rikondizzjonar fuq diversi binjiet tal-

Armata kif ukoll bini ta’ faċilità ġdida fil-bażi tal-Iskwadra Marittima tal-FAM. Dan il-proġett 

kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea huwa wieħed minn sensiela ta’ proġetti li joffri pjattaforma 

minn fejn jiġu mnedija f’qasir żmien u b’mod sikur, opri tal-baħar b’veloċità qawwija. 
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Konklużjoni 

 

Is-sena 2015 kienet għal darb'oħra sena mimlija impenn għal Forzi Armati ta’ Malta. Ħdimna bis-

sħiħ sabiex intejbu l-kapaċitajiet operattivi tagħna kemm f’operazzjonijiet lokali kif ukoll oħrajn fix-

xena Internazzjonali. Il-Forza qed taħdem u tinvesti sabiex isiru żviluppi infrastrutturali kif ukoll fir-

riżorsi umani, li huma essenzjali biex tkompli tissaħħaħ il-Forza.  
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DIRETTORAT GĦALL-AFFARIJIET TAD-DIFIŻA 

Id-Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża ġie mwaqqaf f’Mejju tal-2003 sabiex jaġġorna, 

jikkonsolida u jifformalizza l-funzjoni tad-Difiża li hija eżerċitata mill-awtoritajiet ċivili taħt is-

sorveljanza u l-awtorità tal-Ministru responsabbli għad-Difiża.  

Ir-responsabbiltajiet ewlenin tad-Direttorat huma: 

 Li jifformula politika tad-Difiża u li jipprovdi pariri oġġettivi, kemm f’materja teknika u 

politika kif ukoll jipprovdi analiżi f’waqtha fuq l-aspetti kollha tal-kwistjonijiet militari li 

jaffettwaw il-politika tad-Difiża tal-Gvern; 

 Li jimmonitorja u janalizza l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Kabinett u politika 

tal-Gvern rigward id-Difiża u kwistjonijiet militari u li jirraporta dwar l-iskala illi fiha jiġu 

mwettqa l-miri attwali; 

 Il-kontroll demokratiku tal-Armata li jinkludi l-iżvilupp ta’ inizjattivi politiċi ġodda u 

kunċetti fuq il-kwistjonijiet kollha tal-Armata bil-għan li jitjiebu l-operazzjoni, il-loġistika 

u l-amministrazzjoni effettiva tal-Armata; 

 Koordinazzjoni ma’ detenturi fi ħdan is-Servizz Pubbliku, flimkien mal-Ministeru tal-

Affarijiet Barranin u Ministeri oħra u entitajiet tal-Gvern, twettaq diplomazija tad-Difiża, 

tamministra relazzjonijiet tad-Difiża bilaterali kif ukoll multilaterali ma’ pajjiżi oħra u 

organizzazzjonijiet internazzjonali;  

 Li Malta tiġi rrappreżentata f’kull laqgħa tad-Difiza kemm nazzjonali kif ukoll 

internazzjonali, fora u konferenzi,  

 

Bħal fi snin preċedenti, fl-2015, id-Direttorat kellu ammont ta’ xogħol estensiv ta’ impenji u 

attivitajiet li jappartjenu r-responsabbiltajiet msemmija hawn fuq, f’livelli internazzjonali u 

lokali, hekk kif huma deskritti hawn taħt.  

 

Affarijiet internazzjonali 

a) Immigrazzjoni illegali 

Ix-xogħol f’dan il-qasam kompla b’mod speċjali fir-rebbiegħa tal-2015 fl-isfond tan-numru 

dejjem jikber ta’ traġedji umanitarji fil-baħar tal-Mediterran minħabba l-għarqa ta’ dgħajjes u 

biċċiet oħra tal-baħar b’immigranti illegali. Wara inċident li involva l-għarqa ta’ dgħajsa u 
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wassal biex ħafna persuni jitilfu ħajjithom f’April 2015, l-UE laqqgħet summit speċjali tal-

Kapijiet tal-Istat sabiex jittieħdu il-miżuri neċessarji, fosthom anke missjoni militari tal-UE, 

għall-monitoraġġ u s-sorveljanza tal-baħar. Id-Direttorat hawnhekk kien involut fil-

konsultazzjonijiet li seħħew matul il-proċess tal-ippjanar ta’ din il-missjoni militari kif ukoll fil-

koordinament tal-pożizzjoni ta’ Malta waqt id-diskussjonijiet li saru f’livell tekniku fi Brussell 

sakemm dawn ġew approvati fl-ewwel stadju mill-Kunsill tal-ministri tad-difiża f’Mejju 2015 u 

imbagħad kienu approvati fl-istadju finali tagħhom matul il-Kunsill tal-ministri f’Ġunju 2015. 

L-iktar aspetti importanti f’dan kollu kienu dawk li jikkonċernaw l-obbligazzjonijiet ta’ Search 

and Rescue u r-rispett tal-konvenzjonijiet u n-normi internazzjonali f’dan il-qasam hekk kif 

applikati minn Malta. Id-Direttorat ipprepara ukoll linji għal interventi fil-laqgħat ministerjali 

għal-laqgħat tal-kunsill. Fil-livell lokali, id-Direttorat irċieva u ħadem fuq numru ta’ rikjesti ta’ 

pajjiżi Ewropej (Franza, Ingilterra, Svezja u Lussemburgu) illi wrew interess li jipparteċipaw 

f’din il-missjoni u li għalhekk xtaqu jikkoperaw mal-awtoritajiet Maltin dwar l-aħjar 

kontribuzzjoni militari għal dan il-għan. Matul dan il-perjodu d-Direttorat kien ukoll impenjat 

jissorvelja u jikkopera mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u dipartimenti oħra tal-gvern fil-

koordinament ta’ ajruplani u vapuri militari li talbu l-aċċess għall-ajru, ibħra territorjali jew 

portijiet Maltin taħt il-kappa ta’ din il-missjoni ġdida Ewropea, li issa ġiet imsejħa EUNAVFOR 

Med/Sophia.  

B’mod ġenerali, id-Direttorat wettaq ukoll monitoraġġ kontinwu tas-sitwazzjoni fl-Afrika ta’ 

Fuq kif ukoll fis-Sahel peress illi dawn baqgħu kkaratterizzati minn livelli sinifikanti ta’ 

instabbilta’ interna u volatilità. Dan sar sabiex ikunu identifikati sitwazzjonijiet ta’ kriżi 

potenzjali illi jistgħu jaffettwaw iż-żamma u l-ordni tal-fruntieri fiż-żona Mediterranja 

speċjalment iċ-ċentru tal-Mediterran u Malta. 

 

b) Laqgħa tal-Kapijiet tal-Istat tal-Commonwealth (CHOGM) u l-Valletta Summit 

Flimkien ma’ ministeri u dipartimenti oħra, id-Direttorat ħadem fuq l-aspetti esterni militari ta’ 

dan l-avveniment u kkollabora kif meħtieġ fuq numru kbir ta’ rikjesti minn pajjiżi barranin biex 

jidħlu ajruplani b’delegazzjonijiet għolja kif ukoll biex jidħlu numru ta’ vapuri militari marbuta 

mas-sigurtà neċessarja għal din l-okkażjoni. Saru diversi rikjesti speċjalment mill-qawwiet 

militari Ingliżi illi assistew lis-servizzi ta’ sigurtà Maltin fl-arranġamenti għas-sigurtà fl-ajruport, 

l-istazzjon tar-radar f’Ħad-Dingli, il-bini tal-konferenza u postijiet oħra li kienu kkunsidrati 

importanti u sensittivi.  
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c) Presidenza tal-UE 2017 

Matul l-2015, id-Direttorat ħadem sew fuq il-preparamenti ta’ Malta għall-presidenza tal-2017 

fil-kamp tad-difiża u żdiedu ferm il-kuntatti fuq dan il-proġett sew fil-livell lokali kif ukoll fil-livell 

Ewropew. F’dan ir-rigward, tnieda eżerċizzju estensiv fejn ġew ivverifikati il-kategoriji u n-

numru ta’ laqgħat li s-soltu jkunu organizzati mill-Presidenza kemm fi Brussell kif ukoll 

f’Malta.  

Matul dan l-eżerċizzju ġie stabbilit fost affarijiet oħra illi se jkunu meħtieġa numru ta’ uffiċjali 

militari addizzjonali fi Brussell, sabiex jippresjedu numru ta’ kumitati mmexxija mill-

presidenza filwaqt illi f’Malta jidher li se jkunu organizzati laqgħat informali ta’ diversi livelli li 

jvarjaw minn livell għoli ministerjali sa livelli anqas għoljin bejn esperti u nies oħra 

speċjalizzati fil-kamp tagħhom. Għal dawn tal-aħħar kien hemm stħarriġ dettaljat dwar il-

kwantità ta’ parteċipanti mistennija, trasport li se jkun meħtieġ, attivitajiet soċjali u kulturali, 

akkomodazzjoni u diversi aspetti loġistiċi. Fuq l-istess binarju, sar l-ewwel stħarriġ dwar il-

programm tal-laqgħa nnifisha sabiex ikun hemm ippjanar komprensiv dwar l-aspetti kollha u 

fuq kollox, biex l-affarijiet imorru kif suppost sew qabel kif ukoll matul u wara li tinżamm kull 

laqgħa.  

 

d) Laqgħat ministerjali tad-difiża 

Id-Direttorat għamel il-preparamenti kollha neċessarji marbutin mal-parteċipazzjoni ta’ Malta 

fil-laqgħat ministerjali tad-difiża f’kull forum kemm f’livell Ewropew kif ukoll f’dak reġjonali. 

Matul l-2015, kien hemm 6 laqgħat ta’ din ix-xorta, 4 f’livell Ewropew u 2 f’dak reġjonali. It-

temi li ġew diskussi kienu diversi u kienu l-aktar iffukati fuq materji ta’ ġrajjiet kurrenti 

b’rilevanza għad-difiża. Fost dawn kien hemm temi diversi bħall-operazzjonijiet u l-

missjonijiet militari li l-UE qiegħda tmexxi bħalissa madwar id-dinja kif ukoll l-għażliet li jistgħu 

jwasslu għat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ malajr mill-UE f’każ ta’ kriżi jew emerġenza esterna. 

Ġew ukoll diskussi inizjattivi ġodda tal-UE fil-kamp tad-difiża f’termini ta’ finanzjament għall-

intrapriżi żgħar u medji Ewropej sabiex iwettqu riċerka u żvilupp ta’ teknoloġiji adegwati 

għall-bżonnijiet moderni tal-UE kif ukoll inizjattivi illi bi ħsiebha tvara l-Kummissjoni Ewropea 

biex issaħħaħ il-kapaċitajiet ta’ sigurtà u żvilupp ta’ pajjiżi madwar id-dinja li għaddejjin minn 

kriżi, speċjalment pajjiżi fl-Afrika.  
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Ta’ min wieħed jinnota ukoll pjan ġdid propost mill-Kummissjoni Ewropea fil-Kunsill tal-

Ministri tad-Difiża ta’ Novembru 2015, fejn il-Kummissjoni ħabbret li qed tippjana li tiżviluppa 

Pjan ta' Azzjoni Ewropew tad-Difiża li jkun jista’ jikkoordina strumenti eżistenti. Dan ser isir 

b’erba' għanijiet ewlenin hekk kif ġej:  

i) li tkun appoġġjata ulterjorment il-kooperazzjoni Ewropea fil-kamp tad-Difiża; 

ii) li tkun garantita l-awtonomija strateġika fid-Difiża Ewropea; 

iii) li tkun żgurata l-koerenza mal-politika u l-istrateġija usa' tal-UE; u 

iv) li jiffavorixxi aktar mezzi ta’ appoġġ lill-Istati Membri tal-UE biex dawn jiżviluppaw 

kapaċitàjiet f'oqsma ġodda u emerġenti ta' sigurtà, bħall-ispazju u s-sigurtà. 

Temi oħra kienu dwar l-importanza tal-komunikazzjoni strateġika fl-isfond ta’ taqbidiet 

kumplessi bħal ‘hybrid conflicts’ kif irriżulta fil-każ tal-Ukrajna fl-2014. Dan kien l-ewwel darba 

li l-ministri iddiskutew din it-tema bil-mira li eventwalment ikun jista’ jagħti lok għal 

kooperazjoni aktar mill-qrib bejn l-UE u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra impenjati fl-

istess qasam bħall-OSCE u n-NATO.  

Minħabba ġrajjiet kurrenti illi ddominaw ix-xena fil-2015, l-aktar tema li spikkat fuq il-mejda 

tal-ministri kienet l-immigrazzjoni illegali u t-taħdidiet għolja fil-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 

ta’ Ġunju 2015. Ingħatat attenzjoni speċjali għal missjoni militari navali fil-Mediterran, 

magħrufa bħala EUNAVFOR MED. Malta intervjeniet hekk kif meħtieġ waqt il-laqgħat biex 

tesprimi t-tħassib tagħha għat-tkabbir ta’ dan il-fenomenu u turi l-appoġġ tagħha għal din l-

operazzjoni l-gdida.  

 

e) Missjonijiet militari mwaqqfa fil-qafas tal-Politika Komuni dwar is-Sigurtà u d-Difiża 

tal-Unjoni Ewropea (CSDP) 

Id-Direttorat ħa sehem f’diversi kuntatti u skambji dwar missjonijiet militari mwaqqfa fil-qafas 

tal-Politika Komuni dwar is-Sigurtà u d-Difiża tal-Unjoni Ewropea (CSDP) bl-għan illi 

jissalvagwardja l-interessi ta’ Malta f’kull aspett u kull dokument hekk kif meħtieġ. F’dan il-

kuntest, inżammet komunikazzjoni mill-qrib ħafna ma’ dipartimenti oħra partikolarment il-

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u r-Rappreżentanza ta’ Malta għall-UE fi Brussell rigward il-

pożizzjoni ta’ Malta fil-laqgħat tekniċi kollha l-aktar dwar dawn li ġejjin: 

- L-attivitajiet tal-EU Integrated Border Management Assistance Mission (EUBAM) 

Libja; 
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- L-għażliet li l-Istati Membri għandhom quddiehom f’termini ta’ azzjonijiet li l-UE tista’ 

tieħu fil-Libja taħt is-CSDP; 

- preparamenti għall-presidenza ta’ Malta tal-UE fl-2017 (aspetti ta’ sigurtà u difiża); 

- test dwar il-Libja u azzjonijiet ta’ CSDP għal laqgħa għolja bejn il-Prim Ministru u l-

President tal-UE fit-30 ta’ Marzu 2015;  

 

f) Forum tal-Mediterran tal-Punent (“5+5 Defence Initiative”) 

Id-Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża kkonsulta mal-fergħa tar-Relazzjonijiet Internazzjonali 

tal-Armata u wettaq kuntatti oħra relevanti sabiex ikun żgurat livell ta’ parteċipazzjoni xierqa 

minn Malta fil-Forum tal-Mediterran tal-Punent, magħruf iktar bħala “5+5 Defence Initiative”. 

Matul il-2015, it-Tuneżija kellha il-Presidenza Annwali ta’ din l-organizzazzjoni, illi tiġbor fi 

ħdanha il-ministeri tad-difiża tal-pajjiżi membri jiġifieri l-Alġerija, Franza, l-Italja, il-Libja, Malta, 

il-Marokk, il-Mawritanja, il-Portugall, Spanja u t-Tuneżija.  

Malta pparteċipat f’numru ta’ attivitajiet relatati bħal laqgħat tal-iSteering Committee kif ukoll 

il-Laqgħa Ministerjali li t-tnejn li huma saru f’Tuneż. Malta kkontribwiet ukoll għal attivitajiet 

immirati biex jippromwovu kooperazzjoni bejn l-imsieħba tal-5+5 Defence Initiative. Waqt l-

2015, l-attivitajiet tal-5+5 li saru f’Malta kienu: 

 Il-laqgħa tal-5+5 Defence Website li saret ġol-kwartieri tal-Armata bejn l-Erbgħa 18 ta’ 

Frar 2015 u l-Ħamis 19 ta’ Frar 2015.  

 Il-kors ta’ taħriġ dwar Kunċetti Legali dwar l-Użu ta’ Elementi Tattiċi f’Operazzjonijiet 

ta’ Sigurtà Marittima li saret ġoċ-Ċentru ta’ Taħriġ dwar is-Sigurtà Marittima tal-

Armata bejn it-Tnejn 23 ta’ Marzu 2015 u l-Ħamis 26 ta’ Marzu 2015.  

Waqt il-laqgħa Ministerjali tal-5+5 f’Diċembru 2015, Malta ingħaqdet flimkien mal-ministri tad-

difiża tal-pajjiżi l-oħra sabiex jappoġġjaw sforzi immirati lejn twaqqif ta’ gvern leġittimu tal-

Libja u li jwessgħu l-kooperazzjoni kontra t-terroriżmu Iżlamiku li affettwa tant pajjiżi fl-Afrika 

ta’ fuq. Waqt il-laqgħa ġew ukoll diskussi kwistjonijiet dwar l-istabbiliment ta’ sistema tal-

iskambju ta’ informazzjoni dwar il-movimenti ta’ ġihadisti li infiltraw iż-żona ta’ Sahel, it-

twessigħ ta’ sorveljanza elettronika u sforzi sabiex tissaħħaħ il-prevenzjoni ta’ theddid 

terroristiku.  
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g) Organizzazzjoni għas-sigurtà u l-koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) 

Matul l-2015, id-Direttorat żamm monitoraġġ tal-impenji ta’ Malta skont id-dokumenti li jorbtu 

l-Istati membri tal-OSCE. Prinċipalment, dan ix-xogħol kien jikkonċerna is-sottomissjoni 

f’waqtha (skont il-qafas legali li jorbot l-Istati Membri) ta’ dik l-informazzjoni militari stipulata 

fit-trattati tal-OSCE. Għalhekk id-Direttorat ikkonsulta mal-Armata u mal-Ambaxxata Maltija fi 

Vjenna, sabiex Malta wkoll taqdi dawn l-obbligi u tifformula u tissottometti dak kollu meħtieġ 

mill-OSCE taħt l-impenji li ħadet Malta dwar l-implementazzjoni tal-miżuri ta’ kunfidenza u 

miżuri għat-tisħiħ ta’ sigurtà li jaqgħu taħt l-OSCE Vienna Document 2011.  

Dawn l-impenji jinkludu dispożizzjonijiet fuq skambju annwali ta' informazzjoni militari dwar 

forzi li jinsabu fl-Ewropa, notifiki għal tnaqqis ta’ riskju li jinkludi konsultazzjoni dwar attivitajiet 

militari mhux tas-soltu u inċidenti perikolużi, u notifiki minn qabel dwar ċerti attivitajiet militari, 

osservazzjoni dwar ċerti attivitajiet militari, skambju ta’ kalendarji annwali, konformità u 

verifikazzjoni minn żjarat ta’ spezzjoni u evalwazzjoni. Matul l-2015, id-Direttorat rċieva u 

bagħat il-prospetti ta’ Malta dwar kull wieħed mill-impenji msemmija taħt kull obbligu li 

għandha Malta taħt il-Vienna Document 2011.  

F’dan ir-rigward, in-numru ta’ komunikazzjonijiet tal-OSCE li rċieva dan id-Direttorat matul l-

2015 jammontaw għal 1,493 u n-numru ta’ komunikazzjonijiet tal-OSCE li ntbagħtu minn dan 

id-Direttorat għal Malta matul l-2015 jammontaw għal 20 notifika.  

 

h) Inżul u titjiriet ta’ ajruplani statali barranin u żjarat minn bastimenti militari 

(Diplomatic Clearances) 

Skont direttivi mogħtija f’Novembru 2005, dan id-Direttorat kompla jikkoordina u jagħti l-

opinjoni tiegħu lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin rigward rikjesti minn pajjiżi barranin li jitolbu 

permess li jgħaddu mill-ispazju tal-ajru ta’ Malta għall-ajruplani tagħhom, jew għal inżul jew 

titjiriet.  

Dan id-Direttorat kompla wkoll jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministeru tal-Affarijiet 

Barranin dwar rikjesti minn pajjiżi barranin, għal bastimenti militari sabiex jużaw l-ibħra 

territorjali ta’ Malta. Ir-rakkomandazzjonijiet huma bbażati fuq proċedura standard li ilha 

tevolvi mill-1988 bl-aġġornamenti sussegwenti.  

Matul il-perjodu taħt reviżjoni, dan id-Direttorat bagħat 923 komunikazzjoni li jikkonċernaw 7 

tipi differenti ta’ rikjesti għall-awtorizzazzjonijiet diplomatiċi. Dawn prinċipalment koprew 549 

rikjesti għal titjiriet u 100 rikjesta għal żjarat fil-port minn bastimenti militari.  



67 

 

DIPARTIMENT TAL-PROTEZZJONI ĊIVILI 

 

Il-Funzjonijiet tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Hekk kif hemm stipulat fil-proviżjonijiet tal-Att XV ta’ 1999 tal-Protezzjoni Ċivili, il-Forza ta’ 

Għajnuna u Salvataġġ kompliet bl-eżekuzzjoni tal-funzjoni primarja tagħha, dik li tintervjeni 

b’mod immedjat f’każi ta’ emerġenza bħal ħruq, għargħar, salvataġġ fuq il-baħar, ħelsien 

mill-għarqa u appoġġ fuq il-baħar bħal tniġġis, jew f’kull sitwazzjoni oħra ta’ diżastru sew 

naturali jew ikkaġunat mill-bniedem. Dan bil-għan li jipproteġi l-ħajja u l-proprjetà kif ukoll l-

ambjent li ngħixu fih. Minn dan l-aspett id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa inkarigat 

miż-żamma tal-funzjonijiet kif indikati hawn taħt: 

 

 Sabiex iħejji pjani ta’ kontinġenza għal kontra xi diżastru kif ukoll dawk l-emerġenzi 

naturali, industrijali jew oħrajn li jistgħu jinqalgħu; 

 Sabiex jorganizza u jikkordina faċilitajiet ta’ taħriġ u korsijiet għall-persunal li jistgħu 

jeħtieġu f’każ ta’ diżastru nazzjonali jew reġjonali jew ta’ emerġenza kif imsemmi 

qabel; 

 Sabiex iwaqqaf l-infrastruttura meħtiega li tkun tiżgura li jkun hemm koordinazzjoni 

bejn id-diversi dipartimenti tal-Gvern, kunsilli lokali u organizzazzjonijiet mhux 

governattivi li jisgħu jkunu involuti biex jaġixxu flimkien fil-każ ta’ diżastru nazzjonali 

jew reġjonali jew ta’ emerġenza kif imsemmi qabel. 

 Sabiex jagħmel riċerka dwar vulnerabilità u risk assessment.  

 Sabiex iġib’l quddiem konoxxenza pubblika dwar ħwejjeġ li għandhom x’jaqsmu mal-

protezzjoni ċivili; 

 Sabiex iżomm u jmexxi forza ta’ għajnuna u salvataġġ; 

 

Is-Saħħa tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Din il-forza hija komposta minn uffiċjali li jaħdmu f’diversi taqsimiet f’Malta u oħra f’Għawdex. 

Is-servizz ta’ emerġenza jaħdem fuq bażi ta’ 24 siegħa kuljum matul is-sena kollha. 
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It-Taqsimiet fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili hemm diversi taqsimiet biex ikunu jistgħu jaqdu l-

funzjonijiet tad-dipartiment b’mod effettiv. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu l-

Kwartieri Ġenerali tiegħu ġewwa Ta’ Kandja fil-limiti tas-Siġġiewi. Fil-Kwartieri wieħed isib il-

kamra tal-kontroll fejn jidħlu t-telefonati ta’ emerġenza fuq in-numru 112. Il-membri li jaħdmu 

fil-kamra tal-kontroll jaħdmu fuq sistema ta’ xift. Dawn il-membri jieħdu ħsieb li jirrispondu 

għat-talbiet ta’ emerġenza kollha li jsirulhom u jgħaddu d-dettalji tal-emerġenza lill-membri 

tal-Istazzjon l-aktar fil-qrib sabiex imorru b’mod immedjat jagħtu l-assistenza meħtieġa.  

Fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili hawn ħames stazzjonijiet tat-tifi tan-nar u salvataġġ. 

Dawn jinsabu fil-lokalitajiet ta’ Ħal Far, Kordin, il-Furjana, ix-Xemxija u ieħor f’Għawdex. 

Barra dawn, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu wkoll it-taqsima Marittima, it-taqsima 

tal-USAR (Urban Search and Rescue), it-taqsima tal-Klieb (K9), it-taqsima tal-HAZMAT 

(Hazardous Material) u oħra magħrufa bħala it-taqsima Umanitarja.  

Fl-istazzjonijiet wieħed isib il-vetturi u l-apparat kollu meħtieġ għat-tifi tan-nar u s-salvataġġ. 

B’kollox id-Dipartiment għandu mas-46 vettura mqassma fl-istazzjonijiet tat-tifi tan-nar. 

Peress li l-flotta tal-Fire Engines illum hija waħda qadima, inħasset il-ħtieġa u nbeda pjan 

mifrux fuq ħames (5) snin sabiex id-dipartiment ikun jista’ jixtri Fire Engines ġodda biex 

jieħdu post il-Fire Engines eżistenti. S’issa diġà nxtraw erba’ (4) vetturi ġodda u tlieta (3) 

oħra second hand. Hemm seba’ (7) Fire Engines ordnati u għandhom jaslu Malta għal 

Awwissu 2016. Filwaqt li għadhom kemm tlestew id-dokumenti ta’ sejħa pubblika għall-offerti 

biex jinxtraw tnax (12)-il vettura oħra ġodda matul is-sena d-dieħla (2016).  

Kif wieħed jista’ jinnota l-istazzjonijiet tat-tifi tan-nar jinsabu l-aktar fin-naħa t’isfel ta’ Malta u 

dan minħabba ż-żoni industrijali li jeżistu f’dawn l-inħawi. Bl-iżvilupp li seħħ f’pajjiżna matul 

dawn l-aħħar snin bdiet tinħass il-ħtieġa ta’ stazzjon tat-tifi tan-nar ieħor li jkun aktar viċin tal-

lokalitajiet li jinsabu fin-nofs ta’ Malta u dan sabiex jindirizza b’mod aktar effiċjenti emerġenzi 

li jseħħu f’lokalitajiet l-aktar urbani bħalma huma Ħal Qormi, Birkirkara, tas-Sliema, u oħrajn, 

kif ukoll taż-żoni turistiċi fejn hemm numru kbir ta’ lukandi u postijiet ta’ divertiment bħal San 

Ġiljan, tas-Sliema u oħrajn. Dan l-istazzjon se jkun qed jinbena f’Santa Venera biex jilħaq 

aktar malajr il-lokalitajiet imsemmija. 
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USAR (Urban Search & Rescue) 

Matul is-sena 2015 ġiet imwaqqfa għall-ewwel darba it-taqsima magħrufa bħala USAR. 

Għalkemm ħafna mix-xogħol li qed tagħmel din it-taqsima kien ilu jsir fid-Dipatiment tal-

Protezzjoni Ċivli, qatt ma kien hemm sezzjoni mwaqqfa apposta li tispeċjalizza f’dan it-tip ta’ 

xogħol. Ix-xogħol tagħha se jkun wieħed speċjalizzat. Il-kapaċitajiet ta’ din is-sezzjoni huma 

ta’ livell għoli ħafna. Din se tkun qed tgħin biex f’każ ta’ tfittxija għal xi persuna/i nieqsa, li 

ħafna drabi dan l-operat jieħu ħafna tul ta’ ħin, l-istazzjon ikkonċernat kien ikun magħluq 

għall-perjodi twal u konsegwentement ma kienx ikun f’pożizzjoni li jaqdi lil dawk il-lokalitajiet 

li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu. Bit-twaqqif tal-USAR, dan il-grupp se jibda jassumi 

dan ix-xogħol u jintbagħat jagħmel dawn l-operazzjonijiet ta’ salvataġġ hu. B’hekk m’hemmx 

aktar il-ħtieġa li jingħalaq wieħed mill-istazzjonijiet kompletament. It-taqsima tal-USAR 

għandha l-bażi tagħha ġewwa Ħal Far fejn hemm it-taqsima tal-voluntieri. Hemmhekk hemm 

il-loġistika kollha neċessarja u kull tip ta’ apparat biex jintuża għal din in-natura ta’ xogħol. L-

iskwadra ta’ din it-taqsima qed ikunu suġġetti għal kull tip ta’ eżerċizzju ta’ taħriġ relatat ma’ 

tfittxijiet u salvataġġ u xogħol ieħor tal-Protezzjoni Ċivili. Tajjeb jingħad ukoll li din it-taqsima, 

matul il-weekends qiegħda tkun preżenti ġewwa Paceville viċin il-lukandi u stabbilimenti tad-

divertiment u dan fl-eventwalità ta’ xi inċident li jkun jirrikjedi l-intervent tad-Dipartiment tal-

Protezzjoni Ċivili. Id-doveri ta’ din l-iskwadra huwa kif jidher hawn taħt: 

  

 Jaħdmu fuq xogħol ta’ Tfittxijiet u Salvataġġ ma’ stazzjonijiet oħra (back 

up). Għalhekk kull meta jkun hemm xi sejħa ta’ salvataġġ lil xi stazzjon, għandhom l-

ewwel jintbagħtu l-membri ta’ dak l-istazzjon partikolari flimkien mal-membri tat-

taqsima tal-USAR. 

 It-taqsima tal-USAR tkun tista’ tikkontribwixxi f’għajnuna umanitarja jew ta’ solidarjetà 

għal pajjiżi oħra meta dawn jiġu bżonn f’każ ta’ xi diżastru. 

 Dan il-grupp għandu jservi ta’ back up għall-istazzjonijiet kollha l-oħra meta dawn jiġu 

bżonn ta’ għajnuna addizjonali u/jew xi assistenza. 

 Il-USAR se jkunu qed imexxu t-Taqsima tal-Għajnuna Umanitarja kif ukoll jassistu fit-

taħriġ tal-voluntiera. 

 

It-Taqsima tal-Għajnuna Umanitarja 

Fit-taqsima tal-USAR hemm is-sezzjoni li tieħu ħsieb l-għajnuna u talbiet ta’ solidarjetà minn 

pajjiżi oħra meta dawn jiġu bżonn f’każ ta’ xi diżastru sew jekk ikunu naturali jew ikkaġunati 

mill-bniedem. Matul is-sena msemmija, il-maħżen ta’ din it-Taqsima li kien ġewwa x-xatt tal-
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Marsa ġie ttrasferit f’maħżen ġewwa Ħal Far. Peress li l-maħżen kien xi ftit mitluq, qabel ma 

saret il-migrazzjoni tal-oġġetti, membri minn din it-Taqsima ħadu ħsieb li jagħmlu xogħol ta’ 

manutenzjoni u installazzjoni ta’ dawl ġdid u dan biex il-post ikun aktar sigur minħabba n-

natura tal-oġġetti li jinżammu fih.  

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili llum jifforma parti mill-mekkaniżmu ta’ solidarjeta tal-

membri stati tal-UE u ghalhekk huwa mpenjat li jipparteċipa u jipprovdi assistenza lill-membri 

stati oħra kull meta jkun meħtieġ. Dan il-mekkaniżmu jiffaċilita l-proċess ta’ solidarjetà li 

jeżisti bejn il-membri stati tal-Unjoni Ewropea biex jassistu lil xulxin f’każ li jiġu milquta minn 

xi diżastru. Dan il-mekkaniżmu joffri wkoll l-għajnuna tiegħu lil pajjiżi oħra li mhumiex stati 

membri tal-Unjoni Ewropea.  

Huwa l-ħsieb tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li issa li għandu mwaqqfa l-iskwadra ġdida 

speċjalizzata tal-USAR, liema skwadra hija mħarrġa fit-tfittxijiet u salvataġġ tal-persuni 

mitlufa, jibda wkoll jagħti l-assistenza tiegħu bħal pajjiżi oħra membri stati tal-Unjoni Ewropea 

f’każ ta’ diżastri li jseħħu minn żmien għal żmien ’il barra minn xtutna.  

Tajjeb li jingħad ukoll illi matul is-sena 2015 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili pparteċipa 

f’diversi attivitajiet oħra ta’ ġbir ta’ fondi u għajnuna oħra umanitarja fosthom dawk 

organizzati għall-Istrina, id-Dar tal-Providenza, Puttinu, Paqpaqli, Inspire u oħrajn.  

 

Il-Korp tal-Voluntieri fil-Protezzjoni Ċivili  

Fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili hemm ukoll il-Korp tal-Voluntieri. Bażikament il-voluntieri 

jagħmlu d-dmirijiet kollha li l-membri regolari tal-Korp ikunu dovuti jagħmlu. Sa ftit ta’ żmien 

ilu din it-taqsima kienet tikkonsisti minn 38 voluntier. Għalhekk, minħabba l-importanza tal-

Korp tal-voluntieri, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kompla jissaħħaħ b’aktar voluntieri 

matul dawn l-aħħar snin. Fl-aħħar tliet snin id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellu tliet 

sejħiet ta’ reklutaġġi mal-Korp tal-voluntieri. L-aħħar sejħa ta’ reklutaġġ saret fl-aħħar tas-

sena in kwistjoni. F’dan ir-reklutaġġ ġew magħżula (68) membru ġdid biex jissieħbu fil-Korp 

tal-voluntieri. Dawn għandhom jieħdu l-ġurament tal-ħatra u jibdew bit-taħriġ tagħhom għall-

bidu tas-sena 2016. Tajjeb li jingħad li l-membri fil-Korp tal-voluntieri jingħataw l-istess livell 

ta’ taħriġ, ilbies protettiv u apparat kif jingħataw il-membri regolari, biex ikunu jistgħu jaqdu d-

doveri tagħhom fi ħdan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. 
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Reklutaġġi u Promozzjonijiet 

 

Matul is-sena 2015 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kompla jissaħħaħ mill-att ta’ riżorsi 

umani. F’Jannar tas-sena 2015, wara sejħa miftuħa għall-membri mid-Dipartimenti tal-Gvern, 

ġew appuntati żewġ Managers; wieħed responsabbli mit-taqsima tal-Proġetti, Relazzjonijiet 

Pubbliċi u Komunikazzjoni u l-ieħor responsabbli mit-taqsima tal-operazzjonijiet ta’ salvataġġ 

rispettivament. Fl-istess żmien ġie appuntat ukoll Senior Manager responsabbli mit-taqsima 

tal-Finanazi u Amministrazzjoni.  

Matul l-istess sena ġew ingaġġati 42 Assistance & Rescue Officer ġdid. Dawn ġew ingaġġati 

fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wara sejħa pubblika u l-intervisti li saru minn bord ta’ 

selezzjoni maħtur apposta. Magħhom ġew ingaġġati wkoll 13-il membru tal-ERL (ex 

Enemalta) kif ukoll 5 membri li gew ittrasferiti mid-Dipartiment tad-Detenzjoni u Pulizija li lkoll 

ngħataw kors ta’ taħriġ intensiv fit-tifi tan-nar u salvataġġ li dam sejjer għal tlettax-il ġimgħa 

konsekuttiva.  

Fl-aħħar tal-istess sena nbeda wkoll il-proċess għall-promozzjonijiet fir-rank ta’ LARO 

(Leading Assistance & Rescue Officer) wara sejħa dipartimentali. B’kollox ġew magħżula 

tnax (12)-il LARO wara proċess ta’ intervisti li saru mill-bord ta’ selezzjoni mwaqqaf apposta. 

Dawn għandhom jieħdu l-ħatra tagħhom għall-bidu tas-sena 2016.  

 

Interventi tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

 

Il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jkunu involuti ta’ kuljum f’diversi operazzjonjiet 

ta’ salvataġġ. Dawn l-operazzjonijiet ivarjaw minn nirien domestiċi għal interventi ta’ 

salvataġġ, kif ukoll xi biċċa xogħol iebsa u speċjalizzata bħal kontroll ta’ sustanzi perikolużi 

jew inkella operazzjonijiet tekniċi taħt il-baħar. Matul is-sena 2015 il-forza ta’ għajnuna u 

salvataġġ tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ġiet imsejħa biex tassisti ’l fuq minn 5022 

inċident, żieda ta’ 1.7 % fuq is-sena preċedenti. L-inċidenti kollha li l-membri tad-Dipartiment 

tal-Protezzjoni Ċivili attendew fuqhom matul is-sena 2015, huma elenkati fil-lista li tidher 

hawn taħt:  
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Statistika tal-Inċidenti Rrapurtati fl-2015 

 

Vetturi/Trakkijiet 152 29 

Żibel/Skips 227 30 

Ħaxix/Siġar 1326 26 

Gas Leak/Gas Fire 13 9 

Djar/Appartamenti 124 28 

Ħwienet/Restoranti 12 8 

Lukandi/Guest Houses 12 - 

Fabbriki/Sptarijiet 19 - 

Nar kkaġunat mid-dawl 26  

Mħażen Industrijali  4  

Tixrid ta’ Żejt  1484  

Aċċidenti Stradali  74  

Rziezet/Scrap Yard  7 3 

Garaxxijiet Industrijali/Garaxxijiet mad-djar 6 18 

Pumpjar minn opri tal-baħar/Nirien f’opri tal-baħar 2 8 

Għargħar/Pumpjar ta’ ilma 11 1 

Kollass ta’ Bini  4  

Salvataġġ ta’ Persuni  45  

Salvataġġ ta’ Annimali 53  

Assistenza/Persuni Maqfulin Barra 579 162 

Oħrajn  141  

Sejħiet foloz (Hoax) 231  

Nirien ta’ vapuri/Nirien ta’ Dgħajjes 2 - 

Assistenza Oħra fuq il-Baħar 4  

Pumpjar ta’ Ilma fuq il-Baħar 27  
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Salvataġġ ta’ Persuni taħt il-Baħar 3  

Salvataġġ ta’ Annimali/Tjur 1 - 

Tixrid ta’ Żejt fuq il-Baħar 31  

HAZMAT 76  

Tfittxijiet bil-Klieb 3  

 

Total 

 

5,022 

 

 

 

Doveri Oħra  

 

F’Novembru 2015 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, flimkien mal-forzi l-oħra tal-Ordni kien 

ukoll involut fis-sigurtà ma’ żewġ avvenimenti nazzjonali u cioe’ dik relatata mal-Valletta 

Summit u dik taċ-CHOGM. Nemmen li għal darb’oħra Malta wriet li hija kapaċi biex 

torganizza u tospita laqgħat tal-ogħla livell b’suċċess u bl-ogħla servizz ta’ sigurtà.  

 

It-Taqsima tal-Komunità u Relazzjonijiet Pubbliċi 

 Il-funzjonijiet tat-taqsima tal-Komunità u Relazzjonijiet Pubblici huma li jipproċessaw u 

jikkordinaw talbiet għall-informazzjoni, statistika jew intervisti relatati max-xogħol tat-

tifi tan-nar u salvataġġ li jsiru minn skejjel, studenti, NGO’s membri tal-media, 

Dipartimenti tal-Gvern, entitajiet privati, Kunsilli Lokali u l-pubbliku ġenerali. 

 Dawn it-talbiet ivarjaw minn diskussjonijiet u demostrazzjonijiet edukattivi dwar it-tifi 

tan-nar u salvataġġ għal-żjarat fit-taqsimiet diversi tad-Dipartiment. 

 Jikkordinaw id-diversi attivitajiet li jiġu miżmuma mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

matul is-sena, bħal ġranet miftuħa għall-pubbliku, żjarat edukattivi, ġbir u għajnuna 

oħra umanitarja li jsiru minn żmien għal żmien.  

 Jikkordinaw talbiet ta’ diskussjonijiet, tagħlim u preżentazzjonijiet edukattivi fl-iskejjel, 

Kunsilli Lokali u fuq il-mezzi tal-media dwar il-prevenzjoni u t-tifi tan-nar u salvataġġ u 

xogħol ieħor relatat mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.  
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Servizz ta’ Kwalità – Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2015  
 

Matul is-sena 2015, għall-ewwel darba d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ċċelebra ġimgħa 

dwar is-Servizz Pubbliku mal-kumplament tad-Dipartimenti l-oħra tal-Gvern. Id-Dipartiment 

tal-Protezzjoni Ċivili fil-31 ta’ Jannar 2015, organizza jum miftuħ għall-pubbliku fl-istazzjon 

tat-tifi tan-nar ta’ Ħal Far, fejn ġew miżmuma diversi attivitajiet relatati mat-tifi tan-nar u 

salvataġġ kif ukoll esebizzjoni ta’ numru ta’ Fire Engines u apparat ieħor tal-Protezzjoni Ċivili. 

Diversi NGO’s u entitajiet oħra pparteċipew f’dawn l-attivitajiet. 

 

Taħriġ  

 

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, kif għamel fis-snin preċedenti, kompla bil-programm ta’ 

taħriġ għall-membri tiegħu. Barra l-kors ta’ taħriġ intensiv ta’ erba’ (4) xhur għall-Assistance 

& Rescue Officers il-ġodda (60 rekluta), kien hemm diversi korsijiet oħra ta’ taħriġ kemm 

f’Malta, kif ukoll barra minn Malta. Fost it-taħriġ li kellna barra minn xtutna kien hemm:  

 

 Tliet korsijiet bażiċi dwar il-modules tal-Unjoni Ewropea. 

 Kors introduttorju dwar il-mekkaniżmu tal-għajnuna komunitarja. 

 Ħdax-il kors ta’ taħriġ f’diversi suġġetti relatati max-xogħol tal-Protezzjoni Ċivili.  

 

Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma’ membri voluntiera tad-Dipartiment 

u NGO’s oħra ħadu sehem f’żewġ eżerċizzji ta’ taħriġ relatati ma’ siti tal-COMAH (Control of 

Major Accident Hazards). Iż-żewġ postijiet magħżula għal dan it-taħriġ kienu l-MOBC 

(Mediterranean Offshore Bunkering Co Ltd) ġewwa l-Marsa u fit-taqsima tal-gass tal-eks 

Enemalta ġewwa Birżebbuġa. F’dawn l-eżerċizzji ħadu sehem madwar 50 membru tad-

Dipartiment Protezzjoni Ċivili, NGO’s u volontieri u ħames Fire Engines. 

 

Għall-bidu ta’ Settembru 2015, membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kienu nvoluti 

f’eżerċizzju ta’ taħriġ flimkien ma’ membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ta’ Sqallija 

bħala parti mill-proġett Simit b’fondi mill-Unjoni Ewropea. F’dan l-eżerċizzju ta’ taħriġ b’kollox 

ħadu sehem mat-350 membru b’mod attiv. Dawn kienu jikkonsistu mas-60 membru mill-

Protezzjoni Ċivili ta’ Palermo, madwar 50 membru tal-Protezzjoni Ċivili Maltija, numru ta’ 

Pulizija, membri tal-Armata Maltija, membri tad-Dipartiment tas-Saħħa, numru ta’ voluntiera 

mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u diversi NGO’s inkluża madwar 150. Dan l-eżerċizzju 
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ta’ taħriġ kien jikkonsisti f’simulazzjoni ta’ kollass ta’ bini bin-nies maqbuda taħt it-tifrik 

konsegwenza ta’ terrimot qawwi li seħħ fil-gżejjer Maltin. Dan l-eżerċizzju sar f’barriera fil-

limiti ta’ Marsalforn, Għawdex fejn inbnew apposta tliet rigs (kontejners immodifikati) li 

ntużaw minflok il-bini mġarraf. F’dan l-eżerċizzju ġew evakwati madwar 150 persuna 

(membri tal-iscouts) li ġew salvati mit-tifrik. Dawn ittieħdu bil-vapur lejn Malta u ġew mogħtija 

kenn f’kampijiet mibnija apposta ġewwa Ħal Ferħ. Barra l-eżerċizzju principali ġewwa 

Għawdex, inżammu numru ta’ eżerċizzi ohra fuq skala iżgħar ġewwa Malta. 

 

Għall-aħħar ta’ Ottubru, 2015, madwar 20 membru mit-taqsima tal-USAR u mit-taqsima tal-

voluntiera tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma’ żewġ membri tal-FAM 

ipparteċipaw f’eżerċizzju ta’ taħriġ li sar ġewwa Lampedusa flimkien ma’ membri oħra tal-

Protezzjoni Ċivili ta’ Palermo. F’dan l-eżerċizzju ġie ssimulat terrimot u tsunami fejn 

konsegwentement intilfu xi nies li kienu f’xi dgħajjes li nqalbu. F’dan l-eżerċizzju ta’ taħriġ 

ħadu sehem numru ta’ għaddasa tad-Dipartiment.  

 

Barra minn hekk membri mit-taqsima tal-HAZMAT tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

pparteċipaw f’numru ta’ eżerċizzji ta’ taħriġ flimkien ma’ membri oħra tad-Dipartiment tas-

Saħħa, Pulizija u membri tal-FAM, fl-eventwalità li tfaqqa’ xi pandemija jew inkella tidħol il-

marda tal-Ebola f’pajjiżna. Il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kienu jkunu involuti 

f’eżerċizzji ta’ simulazzjoni ta’ kif għandhom jagħmlu d-dekontaminazzjoni ta’ persuni 

suspettati li ġew infettati bil-virus tal-Ebola.  

 

  

Applikazzjonijiet għall-proġetti b’fondi tal-Unjoni Ewropea  

 

Matul is-sena 2015 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili applika għall-proġetti b’fondi tal-

Unjoni Ewropea li jidhru hawn taħt:  

 

ISF – Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għamel applikazzjoni għall-fondi mill-fond tas-

Sigurtà Interna bl-iskop li tkompli tissaħħaħ it-taqsima tal-HAZMAT kontra t-theddida 

kontinwa ta’ xi attakk terroristiku minn kimiċi, biotekniċi, radjazzjoni jew materjal nukleari. 

Dan il-proġett jinkludi x-xiri ta’ żewġ 2 vetturi tal-HAZMAT mgħammra bl-apparat neċessarju. 

F’dan il-proġett hemm ukoll provdut taħriġ għal tliet persuni minn għalliem f’dan il-qasam. 

Dawn il-persuni, wara li jkunu ħadu t-taħriġ neċessarju, jkunu jistgħu jgħallmu huma stess 
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membri oħra tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dan il-proġett ġie approvat għas-somma 

ta’ €700,000 u l-proġett qiegħed fl-aħħar stadji tiegħu qabel tibda’ l-implimentazzjoni tiegħu. 

 

PACES – Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili pparteċipa flimkien ma’ sitt pajjiżi oħra membri 

stati tal-Unjoni Ewropea f’applikazzjoni għal taħriġ dwar immaniġjar ta’ influss ta’ persuni li 

jkun qed jaħarbu minn xi pajjiż milqut minn xi diżastru. Il-proġett kien jinkludi wkoll xi laqgħat 

u konferenzi dwar is-suġġett. Wieħed mill-eżerċizzju tat-taħriġ għandu jsir Malta fejn membri 

oħra ta’ servizzi tal-emerġenza Maltin se jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw u 

jibbenefikaw minn dan it-taħriġ. L-ammont allokat lil Malta għal dan il-proġett, għalkemm 

għadu qed jiġi diskuss, għandu jkun madwar €40,000. Il-proġett ġie approvat u qiegħed fi 

stadju ta’ diskussjonijiet ta’ kif din l-inizjattiva se tiġi implimentata.  

 

EVITA 2 – Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili applika flimkien mal-Protezzjoni Ċivili tal-

Greċja u stati membri oħra tal-UE biex ikun jista’ jospita eżerċizzji ta’ taħriġ u konferenzi 

dwar il-protezzjoni ta’ patrimonju nazzjonali f’każ li jiġu milquta minn xi għargħar jew perikli 

oħra naturali. Huwa mistenni li pajjiżna se jkun allokat is-somma ta’ €50,000 biex jagħmlu 

tajjeb għall-ispejjeż involuti. Dan it-taħriġ huwa mportanti ħafna għall-membri tad-Dipartiment 

tal-Protezzjoni Ċivili peress li jkunu qed jitgħallmu għall-ewwel darba kif għandhom jindokraw 

aħjar il-patrimonju nazzjonali fl-eventwalità li dawn il-postijiet jiġu milquta minn xi perikli 

naturali. Il-Kummissjoni Ewropeja għad trid tibgħat ir-risposta tagħha dwar din it-talba.  

  

MITOS – Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili applika flimkien mal-Protezzjoni Ċivili ta’ Sqallija 

għal proġett tal-Unjoni Ewropea għax-xiri ta’ apparat għall-użu preventiv kontra t-tniġġis ta’ 

żejt fl-ibħra Maltin. L-apparat mitlub jikkonsisti f’dinghy (rib) b’saħħtu biex ikun jista’ jagħti l-

ewwel għajnuna fl-eventwalità li xi roqgħa żejt kbira tkun riesqa lejn pajjiżna. L-apparat 

jinkludi wkoll ix-xiri ta’ drone b’saħħtu u numru ta’ bagi li jitpoġġew f’postijiet strateġiċi fil-

baħar ħalli jimmarkaw l-irqajja’ taż-żejt li jkun hemm fil-viċinanzi u li jkunu qed jersqu lejn ix-

xtut Maltin. L-ammont allokat għal dan il-proġett huwa ta’ madwar €310,000. Għalkemm il-

proġett ġie aċċettat mill-Unjoni Ewropea, dan ġie mpoġġi fil-lista ta’ stennija minħabba n-

nuqqas ta’ fondi. Dan il-proġett ikun jista’ jiġi implimentat f’każ li jkun hemm xi proġetti oħra li 

ma jsirux minħabba xi raġuni jew oħra. 
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SSTIR – Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili applika wkoll flimkien ma’ pajjiżi oħra stati tal-UE 

fi proġett għat-taħriġ ta’ salvataġġ fil-baħar. Il-proġett li huwa mistenni li jkun approvat se 

jkollu l-ammont ta’ €150,000 allokati għat-taħriġ ta’ emerġenzi relatati mal-baħar. Fuq dan 

għadna qed nistennew risposta mill-Kummissjoni Ewropea. 

 

ES (Emergency Services) – Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien mat-Transport Malta 

se jkunu qed japplikaw għal proġett li jinkludi fih ix-xiri ta’ vetturi 4 x 4 li jaħdmu bl-elettriku 

għall-użu ta’ operazzjonijiet ta’ tifi tan-nar u salvataġġ u għall-użu u t-trasport tal-klieb (K9). Il-

fondi allokati huma mistennija li jammontaw għal aktar minn €750,000 għad-Dipartiment tal-

Protezzjoni Ċivili. Kif jiġi inawgurat dan il-program operattiv fi ftit xhur oħra, id-Dipartiment tal-

Protezzjoni Ċivili u t-Transport Malta jkunu jistgħu japplikaw għal dan il-proġett. 

 

Dipartiment tal-Finanzi u tal-Amministrazzjoni 

Is-Sezzjoni tal-Kontijiet u x-Xiri Pubbliċi 

Matul is-sena 2015 din is-sezzjoni kienet involuta fix-xiri kollu li għamel id-Dipartiment inkluż 

dawk magħmula permezz ta’ sejħiet pubbliċi għall-offerti (tenders) kif jidhru hawn taħt: 

 Sejħa pubblika għall-offerti għax-xiri ta’ seba’ vetturi tat-tifi tan-nar. Dan ġie ppubblikat 

u mogħti għas-somma ta’ €1,060,000. Il-vetturi huma mistennija li jaslu Malta 

f’Awwissu, 2016. 

 Sejħa pubblika għall-offerti għax-xiri ta’ tnax-il vettura tat-tifi tan-nar. Dan ġie 

ppubblikat u bħalissa qiegħed fl-istadju tas-sottomissjonijiet tal-offerti. L-ispiża ta’ 

dawn il-vetturi mistennija li tiġi tiswa madwar €2,560,000. 

 Sejħa pubblika għall-offerti ta’ xiri ta’ Data Track. Din is-sejħa għad trid tiġi 

ppubblikata. Din is-sistema ta’ Data Track hija mistenni li tiġi tiswa madwar €10,000. 

 Sejħa pubblika għall-offerti ta’ konsulenza dwar pjanti u disinn siżmiku relatat mal-

permess tal-bini tal-istazzjon tat-tifi tan-nar ġdid ġewwa Santa Venera. L-ispiża 

mistennija li tkun madwar €37,000. 

 

Hawn taħt tidher lista tax-xiri kapitali maġġuri li għamel id-DPC matul is-sena 2015 bil-għan li 

ntejbu is-sigurtà u saħħa tal-ħaddiema waqt il-qadi tad-doveri tagħhom kif ukoll l-effiċjenza 

fuq ix-xogħol; 
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 Dokument tan-National Risk Assessment permezz ta’ sejħa għall-offerti b’nefqa li 

tlaħħaq €255,000. 

 Tliet containers immodifikati (rigs) permezz ta’ sejħa għall-offerti b’nefqa ta’ €67,200. 

 Sistema tat-telefonija diġitali permezz ta’ sejħa għall-offerti b’nefqa ta’ €11,512. 

 Sistema ta’ radjijiet diġitali permezz ta’ sejħa għall-offerti b’nefqa ta’ €234,000 

kofinanzjat mill-proġett tal-UE Simit. 

 Applikazzjoni għall-permess tal-bini ta’ stazzjon ġdid tat-tifi tan-nar ġewwa Santa 

Venera €31,194. 

 Tliet vetturi tat-tifi tan-nar permezz ta’ sejħa pubblika għall-offerti b’nefqa kapitali ta’ 

€361,437. 

 Vann ġdid għall-użu u trasportazzjoni tal-klieb b’nefqa kapitali ta’ €30,680. 

 Xiri ta’ kumpressur tal-arja ġdid għall-mili taċ-ċilindri tal-arja €20,600. 

 Xiri ta’ sitt (6) Terminal Image Cameras li tnejn minnhom jirrikordjaw sabiex jintużaw 

fis-sħana tan-nar u f’operazzjonijiet ta’ salvataġġ bi spiża ta’ €17,100. 

 Xogħol ta’ manutenzjoni u tisbiħ fuq il-dgħajsa Garibaldi u żewġ (2) dinghies b’nefqa 

kapitali ta’ €37,400 biex insaħħu t-taqsima Marittima fil-ġlieda kontra t-tifi tan-nar u 

salvataġġ fuq il-baħar.  

 Xiri ta’ ilbies protettiv tal-pompiera b’nefqa ta’ €66,160. 

 Xiri ta’ uniformijiet b’nefqa ta’ €33,366. 

 Xiri ta’ diversi għodod u apparat għar-rekluti l-ġodda b’nefqa ta’ €43,831. 

 Xiri ta’ 65 libsa ta’ kontra n-nar (fire kit) għar-rekluti l-ġodda b’nefqa kapitali ta’ 

€31,061. 

 Ġew installati erbatax (14)-il panella solari fl-istazzjon tat-tifi tan-nar tax-Xemxija bi 

spiża kapitali ta’ €6,100. 

 

Uffiċċju dwar Talbiet tal-Iżvilupp 

Matul is-sena 2015 dan id-Dipartiment irċieva u pproċessa 566 applikazzjoni mill-MEPA u 

dipartimenti oħra għall-konsultazzjoni dwar prevenzjoni u sigurtà dwar in-nar.  

 

Miżuri ta’ Simplifikazzjoni 

Matul is-sena 2015 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellu żewġ miżuri ta’ simplifikazzjoni li 

ħadem qatigħ fuqhom. Waħda mill-miżuri li kienet li ssir reviżjoni tas-sistema ta’ xiri bil-ħsieb 

tiġi mplimentata sistema aktar effiċjenti u kkontrollata. Matul is-sena membri minn dan id-
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Dipartiment flimkien mal-membri tal-MEU (Management Efficiency Unit) għamlu reviżjoni 

sħiħa ta’ sistemi ta’ xiri applikati fid-diversi taqsimiet tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. 

Saru diversi spezzjonijiet fit-taqsimiet varji tad-Dipartiment inkluż fit-taqsima responsabbli 

mix-xiri u l-finanzi. Sussegwentement l-MEU għamel ir-rapport tal-analizi tiegħu kif ukoll xi 

rakkomandazzjonijiet li għandhom jiġu implimentati fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. 

Wara li dan ir-rapport ġie analizzat u diskuss fit-tul, uħud mill-miżuri li ġew irrakkomandati 

bdew jiġu implimentati. Madankollu, l-MEU se jkompli għaddej bil-laqgħat ulterjuri tagħħa 

mad-Dipartiment tal-Finanzi u ma’ dak tal-Kuntratti. Wara se jkunu qed jiġu kkonsultati wkoll 

membri tal-IMU (Information Managment Unit) tal-MHAS kif ukoll il-MITA u dan sabiex 

tinstab l-aħjar sistema ta’ inventarju elettroniku biex jiġi assigurat li l-oġġetti kollha mixtrija 

minn żmien għal żmien ikunu kollha taħt kontroll sigur. Din il-miżura għandha madwar 70% 

implimentata u mistennija li tkun lesta għall-aħħar ta’ Mejju 2016.  

Miżura oħra ta’ simplifikazzjoni li sar xogħol fuqha matul is-sena 2015, kienet dik biex is-

servizzi kollha mogħtija mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jkunu online fuq il-webpage tad-

Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, inkluż il-ħlas dovut tas-servizz fejn huwa meħtieġ. Din il-

miżura issa hija lesta u se tkun implimentata fil-bidu ta’ Frar, 2016. Għalhekk il-membri tal-

pubbliku m’għandhomx aktar il-ħtiega li jiġu fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jinqdew 

u japplikaw għal xi servizz, imma jistgħu jagħmlu dan mill-kumdità ta’ djarhom inkluż il-ħlas 

tas-servizz fejn jkun meħtieġ. Is-sistema hija waħda faċli biex tidħol fiha u tagħmel użu 

minnha. L-implimentazzjoni ta’ din il-miżura se tkompli tgħin fl-istrateġija tal-Gverm magħrufa 

aħjar bħala l-One Stop Shop. Is-servizzi li joffri d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huma 

murija fit-tabella ta’ hawn taħt: 

 

Applikazzjoni għal żjara familjari u / jew 

parteċipazzjoni f’Fire Drill mid-Dipartiment tal-

Protezzjoni Ċivili 

Din l-applikazjoni għandha tintuża sabiex 

kumpanniji privati/skejjel/entitajiet 

governattivi jassiguraw li l-istabbilimenti 

tagħhom ikunu magħrufa mad-dipartiment 

kif ukoll sabiex l-istess dipartiment jagħti 

suġġeriment fejn jidħlu fire drills.  

Applikazzjoni għas-sħubija bħala Voluntier 

fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Din l-applikazzjoni għandha tintuża kull 

meta jkun hemm t-talba għall-ingaġġ bħala 

voluntiera mill-istess Dipartiment.  

Applikazzjoni għal esperjenza ta’ xogħol 

mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Din l-applikazzjoni għandha tintuża minn 

min ikun irid jiggwadanja esperjenza ta’ 

xogħol mad-Dipartiment.  
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Applikazzjoni għal żjara fid-Dipartiment tal-

Protezzjoni Ċivili 

Din l-applikazzjoni għandha tintuża minn 

min ikun interessat li jżur stazzjon jew 

sezzjoni tad-Dipartiment.  

Applikazzjoni għal servizz ta’ Fire Engine 

 

Din l-applikazzjoni għandha tintuża kull 

fejn ikun hemm bżonn ta’ preżenza ta’ Fire 

Engine u persuni mid-dipartiment. 

Ġeneralment din l-applikazzjoni tintuża 

meta jkun hemm logħob tan-nar u 

attivitajiet tal-massa.  

Applikazzjoni għal servizz ta’ dinghy u żewġ 

għaddasa 

Din l-applikazzjoni għandha tintuża kull 

meta jkun hemm bżonn ta’ preżenza tal-

għaddasa u dinghy mid-Dipartiment.  

Applikazzjoni għal servizz tal-Fire Boat MV 

Garibaldi 

Din l-applikazzjoni għandha tintuża kull 

meta jkun hemm bżonn ta’ preżenza tad-

dgħajsa MV Garibaldi mid-Dipartiment.  

Applikazzjoni għal servizz ta’ Uffiċjal tad-

Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Din l-applikazzjoni għandha tintuża kull 

fejn ikun hemm bżonn ta’ uffiċjal mid-

Dipartiment.  

 

 

 

Dan ir-rapport jixhed impenn u dedikazzjoni kbira li wrew il-membri tad-Dipartiment tal-

Protezzjoni Ċivili matul is-sena 2015. Għalkemm id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa 

wieħed pjuttost żgħir meta kkomparat ma’ Korpi ddixiplinati oħra, l-impenn tiegħu kien 

wieħed kbir. Il-progress miksub minn dan id-Dipartiment matul is-sena in kwistjoni kien 

wieħed ċar, li jinħass u jista’ jarah kulħadd.  
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PULIZIJA 

AMMINISTRAZZJONI 

Uffiċċju tal-Armi u Splussiv 

L-uffiċċju tal-armi huwa responsabbli mill-approvazzjoni tal-importazzjoni ta’ armi tan-nar 

u l-approvazzjonijiet ta’ importazzjoni/esportazzjoni temporanja ta’ armi tan-nar għall-

iskop ta’ sparar jew kaċċa barra minn Malta. Sa mill-2014 it-trasferiment ta’ armi bejn 

Malta u l-Ewropa saret ir-responsabbiltà esklussiva tal-pulizija.  

Fl-2015 il-liċenzi tal-armi hawn isfel imniżżla ġew ipproċessati mill-uffiċini tad-distretti illi 

huma mqabdin mas-sistema tal-armi. Is-sistema qiegħda tiġi kontinwament aġġornata 

sabiex tirrifletti t-tibdiliet illi jkun hawn minn żmien għal żmien.  

L-uffiċċju tal-Armi huwa inkarigat ukoll mill-ħruġ u tiġdid ta’ liċenzi illi joħorġu mill-

Ordinanza dwar l-Isplussivi, ħlief dwak il-liċenzi illi għandhom x’jaqsmu mal-ħruq u ġarr 

tal-logħob tan-nar illi jiġi pproċessat mid-distretti. 

Fl-2015 saru żewg korsijiet tan-nar, wieħed illi wassal għall-ħrug tal-liċenza A u kors ieħor 

ta’ aġġornament gћal dawk illi huma diġa detenturi ta’ liċenza A. 

 

Jannar 2015-Diċembru 2015: 

 Ġodda Imġedda Total 

Gћall-ġarr ta’ arma tan-nar 

gћal skop ta’ kaċċa fuq l-art 

156 10,388 10,544 

Gћall-ġarr ta’ arma tan-nar 

gћal skop ta’ kaċċa fuq il-

baћar 

14 233 247 

Gћall-ġarr ta’ arma tan-nar 

gћal skop ta’ kaċċa tal-fenek 

176 2,573 2,749 

Rinovar ta’ żamma ta’ arma 

tan-nar 

 10,349 10,349 



82 

 

Talbiet sabiex tkun tista’ 

tinxtara arma tan-nar 

3,527  3,527 

Target shooter licence A 766 2,053 2,819 

Target shooter licence B 985 4,118 5,103 

Liċenzja Kollettur A 653 596 1,249 

Liċenzja kollettur B 5 10,873 10,878 

 

 

Ammont ta’ armi tan-nar  

Skeda I 1,177 

Skeda II 97,376 

Skeda II WB 4,057 

Skeda III 4,999 

Sezzjoni 22 6,848 

Numru totali ta’ armi tan-nar 114,457 

 

Liċenzji tan-nar 2015  

Liċenzja A 226 

Liċenzja B 911 

Liċenzji C 73 

Liċenzji D 95 

Total tal-liċenzji 1,305 

Kmamar tan-nar 33 
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Permessi gћall-ġarr tal-armi tan-

nar barra minn Malta gћall-iskop 

ta’ kaċċa jew sparar bil-mira matul 

l-2015 

103 

 

Uffiċċju tal-liċenzji tal-Gwardjani Privati u Lokali 

It-taqsima tal-Liċenzji tal-Pulizija għandha r-responsabbiltà li tipproċessa applikazzjonijiet 

u tilliċenzja applikanti għal postijiet ta’ Gwardjani Privati jew Gwardjani Lokali kif ukoll 

għar-reġistrazzjoni tal-Aġenziji li jimpjegaw dawn il-gwardjani.  

It-tabella turi kemm irċevejna u pproċessajna applikazzjonijiet mill-1 ta’ Jannar, 2015 sal-

31 ta’ Diċembru, 2015: 

Applikazzjoni għal Gwardjani Privati 

Applikazzjonijiet riċevuti 1,156 

Applikazzjonijiet maħruġa 1,078 

Applikazzjonijiet rifjutati 30 

Applikazzjonijiet pendenti 48 

 

Applikazzjonijiet għal Gwardjani Lokali 

Applikazzjonijiet riċevuti 16 

Applikazzjonijiet maħruġa 12 

Applikazzjonijiet rifjutati 1 

Applikazzjonijiet irtirati Xejn 

Applikazzjonijiet pendenti 3 
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Central Delivery Office 

L-Uffiċċju Ċentrali tat-Tqassim jikkonsisti f`ħaddiema ġewwa l-uffiċċju li xogħolhom 

jikkonsisti li jirċievu riferti mid-distretti kollha u sezzjonijiet oħra, fejn dawn ir-riferti jiġu 

reġistrati u mgħoddija lill-Pulizija tal-mutur biex dawn iqassmuhom fl-indirizzi indikati 

fuqhom. 

It-tabella ta’ hawn taħt tindika l-ammont ta’ xogħol li hemm fl-Uffiċċju tat-tqassim ta’ riferti.  

Xhur 

Riferti 

Maħruġa 

Riferti 

Mqassma 

Riferti 

Mhux 

Mqassma  

% ta riferti 

Mhux 

imqassma 

  

  

  

 Jannar 6,958 5,875 1,052 15% 

Frar 8,734 6,546 908 10% 

Marzu 7,937 8,102 804 10% 

April 5,323 4,791 527 4% 

Mejju 5,673 5,605 487 4% 

Ġunju 5,435 5,349 444 3% 

Lulju 5,634 5,468 426 8% 

Awwissu 5,785 5,453 401 7% 

Settembru 5,985 6,296 520 4% 

Ottubru 7,363 8,102 320 4% 

Novembru 8,566 7,489 489 6% 

Diċembru 6,439 6,393 462 7% 

Total 79,832 75,469 6,840 8% 

 

 

Matul is-sena 2015, sistema ġdida bħal dik li diġà kienet qed tiġi użata għad-distretti qed 

tiġi wkoll użata ġħall-Uffiċċju taċ-Ċitazzjonijiet, kull riferta li qed tiġi mill-Uffiċċju taċ-

Ċitazzjonijiet qed tiġi reġistrata kemm mill-Uffiċċju taċ-Ċitazzjonijiet u anke mill-Uffiċċju 

tat-Tqassim, biex hekk tiġi mgħoddija lill-Pulizija tal-mutur biex titqassam.   

Ir-riferti tas-seduti tat-Traffiku u seduti tal-Familja naqsu minħabba l-fatt li dawn qed jiġu 

mqassma minn ditta privata. 
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Principal Citations Office 

Ix-xogħol tal-Principal Citations Office huwa li jinħargu ċ-ċitazzjonijiet għal kawzi 

sommarji u li l-istess kawżi jiġu assenjti għas-seduti kif indikat hawn taħt.  

Dawn il-kawżi jinġiebu ġewwa dan l-uffiċju mid-distretti kollha, kif ukoll minn entitajiet 

governattivi ohra li m’għandhomx il-poteri eżekuttivi sabiex joħorgu l-imsemmija 

ċitazzjonijiet tal-qorti. 

Statistika għas-sena Jannar-Diċembru 2015 

     

SEDUTA 
Nru. ta’ 

Seduti 

Nru. ta’ 

kawżi 

godda 

Nru. ta’ 

kawżi 

deciżi 

Nru. ta’ 

kawżi 

differiti 

TRAFFIC 33 840 1,041 988 

APPELLI 152 340 351 1,549 

KOLLUŻJONIJIET 59 530 336 838 

FAMILJA 48 1,579 1,583 976 

D.I.E.R 21 106 91 381 

INLAND 

REVENUE 
22 213 258 1976 

SAĦĦA U 

SIGURTA  
3 114 46 73 

E.T.C 8 198 221 116 

JUVENILE 13 87 73 130 

SAĦĦA 18 38 70 295 

TOTAL 377 4,045 4,070 7,322 

 

Laboratorju tax-Xjenza Forensika 

Preżentament fil-Laboratorju hemm ħamsin uffiċjal assenjati f’diversi sezzjonijiet u 

inkarigati minn diversi dmirijiet. Huwa l-uniku laboratorju li jipprovdi għażla vasta ta’ 

servizzi forensiċi u ippreżervar ta’ evidenza u xeni tar-reat f’kull ħin tal-ġurnata matul is-

sena kollha. 

Is-sezzjoni analitika tal-Laboratorju hija magħmula mis-Sezzjoni Nazzjonali tal-Eżam tad-

Dokumenti (National Document Examination Unit – NDEU), is-Sezzjoni tal-Ballistika, is-



86 

 

Sezzjoni tal-Fotografija u ‘Video Enhancement’, il-‘Chemical Enhancement Unit, id-

‘Dactyloscopic Data Unit’ u d-‘DNA Database Unit’.  

 

Id-Dactyloscopic Data Unit 

 

Din is-sezzjoni hija magħrufa wkoll bħala s-Sezzjoni tal-Impronti Diġitali (Fingerprints 

Unit), u jaħdmu fiha ħames uffiċjali li, tlieta minnhom ħadu taħriġ l-Ingilterra. Id-dmirijiet 

tagħhom jinkludu t-teħid ta’ impronti diġitali u palmari tal-persuni suspettati, arrestati, 

immigranti llegali, kif ukoll ta’ vittmi ta’ reat u sidien ta’ residenzi għall-fini ta’ eliminazzjoni 

tal-impronti.Jipproċessaw ukoll l-impronti mtellgħin mill-Uffiċjali tax-Xena tar-Reat u 

jqabbluhom ma’ dawk li jinsabu fid-database tal-impronti tal-persuni suspettati jew ħatja. 

Xogħolhom huwa ffaċilitat bis-sistema magħrufa bħala Automated Fingerprints 

Identification System (AFIS). Din is-sistema tinkludi faċilitajiet varji sabiex jiġu mdaħħla l-

impronti, fosthom il-mod diġitali (ritratti b’format elettroniku), jew permezz ta’ scanner, kif 

ukoll b’konnessjoni mal-istazzjonijet diġitali tat-teħid tal-impronti (MorphoEva Livescan). 

 

Matul is-sena 2015 l-uffiċjali stazzjonati fi ħdan din is-Sezzjoni ipproċessaw u/jew 

eżaminaw; 

 

Sidien ta’ residenzi / Vittmi ta’ Reat (Eliminazzjoni) 200 

Nies jaħdmu fil-Logħob tan-Nar (Fireworks) 80 

‘Asylum Seekers’ 1,600 

Persuni Suspettati 675 

‘Files’Ipproċessati 684 

Impronti mill-‘Files’ 1,368 

Lifters mix-Xena tar-Reat 1,407 

Qbil Pożittiv ta’ Impront/i 235 
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Każijiet bi Qbil Pożittiv ta’ Impront/i 108 

 

Is-sistema topera wkoll fuq pjattaforma Ewropea għall-iskambju, tfittxija u tqabbil ta’ 

impronti diġitali ma’ databases oħrajn ta’ pajjiżi Ewropej li jħaddmu din is-sistema. 

Aktar minn hekk, fis-sena 2015 inxtara wkoll komparatur tal-impronti diġitali sabiex 

jiffaċilità t-tqabbil manwali ta’ impronti diġitali. 

 

Id-DNA Database Unit 

 

Din is-sezzjoni tħaddan żewġ uffiċjali. Huma nkarigati mit-tħaddim tas-sistema Combined 

DNA Index System (CODIS) li tiffaċilita t-tfittxija għal profili ta’ DNA minn kampjuni 

rkuprati mix-Xena tar-Reat kif ukoll evidenza relatata oħra mill-persuni suspettati/ħatja. Is-

sistema topera wkoll fuq binarju Ewropew u tintuża sabiex isiru tfittxijiet ukoll fi ħdan 

databases ta’ pajjiżi Ewropej. 

Din is-sistema sal-lum il-ġurnata kienet operattiva u ntużat in konnessjoni mal-Olanda, 

Spanja, il-Portugall, Litwanja, Slovenja, Slovakkja, Ġermanja, Ċipru, Bulgarija u 

Rumanija. Aktar minn hekk ġew ipproċessati wkoll 548 rikjesta li rċeviet l-Interpol. 14-il 

profil ta’ DNA inkisbu minn xogħol varju polizjesk u 14-il profil ieħor immarkaw fil-pożittiv 

meta ġew imqabbla. 

Il-Chemical Enhacement Unit 

 

Fi ħdan din is-sezzjoni jsiru l-eżamijiet kimiċi neċessarji sabiex jiġu żviluppati impronti 

diġitali, palmari, u marki ta’ żraben, liema xogħol qiegħed isir minn żewġ uffiċjali. 

Preżentament ix-xogħol tagħhom jinkludi wkoll tfittxija għal traċċi ta’ demm u likwidi 

umani (body fluids) kemm fuq ix-xena tar-reat stess kif ukoll fuq oġġetti miġjuba minn fuq 

ix-xena u jigu kkonsenjati lil din is-sezzjoni. 

Hija okkorrenza regolari li dawn l-uffiċjali jkollhom x’ jaqsmu mal-Qorti, fejn fis-sena 2015 

huma nħatru fuq total ta’ 71 inkjesta u għenu wkoll fl-investigazzjoni ta’ 112 każ ta’ xogħol 

police work.  
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Huma jagħmlu wkoll eżamijiet kemm viżwali u kemm kimiċi fuq diversi oġġetti ta’ kull 

natura, daqs u għamla, fejn anki jissejħu fuq xena tar-reat speċifikament għal tfittxija ta’ 

traċċi ta’ demm li jista’ jkun hemm. 

 

Is-Sezzjoni tal-Fotografija u Video Enhancement 

 

Din is-sezzjoni hija fost l-iktar ewlenin fid-dipartiment, peress li hija konnessa ma’ kważi 

kull sezzjoni oħra fid-dipartiment u tieħu ħsieb ir-ritratti/videos relevanti kollha. Is-Sezzjoni 

hija nkarigata mill-ipproċessar tar-ritratti diġitali u filmati ta’ sorveljanza kif ukoll teħid ta’ 

ritratti u filmati waqt attivitajiet tal-Pulizija jew dawk sportivi. 

Fis-sena 2015 inxtraw għal din is-Sezzjoni żewġ settijiet kompleti ta’ cameras diġitali. 

F’din is-sena 2015, is-Sezzjoni kienet involuta f’dan ix-xogħol; 

 

Ipproċessar ta’ ritratti diġitali : 62,380 

Sorveljanza waqt attivitajiet sportivi: 136 

Sorveljanza waqt attivitajiet oħrajn: 40 

Attivitajiet tal-Pulizija: 46 

Ipproċessar ta’ filmati ta’ sorveljanza (CCTV): 1,898 

 

Xena tar-Reat 

 

Ħames gruppi magħmula minn erba’ uffiċjali kull grupp jiffurmaw is-Sezzjoni tax-Xena tar-

Reat. Xogħolhom huwa li jirrekordjaw ix-xeni u evidenza permezz ta’ fotografija, 

jidentifikaw, jelevaw u jippreżervaw dik l-evidenza kollha meħtieġa sabiex tinżamm għall-

fini ta’ investigazzjoni, tgħaddi għall-analiżi neċessarja, jew tiġi ppreżentata/esebita l-Qorti 

flimkien mar-rapporti li jħejju bħala esperti tal-Qorti. 
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B’kollox, l-uffiċjali tax-Xena tar-Reat kienu nvoluti fuq 1,794 biċċa xogħol, bejn inkjesti 

maġisterjali u xogħol ta’ natura polizjeska. B’kollox huma attendew madwar 1,122 seduta 

tal-Qorti u 21 ġuri. L-aktar ħames reati komuni matul is-sena 2015 kienu;  

 

 Serq jew attentat ta’ serq – 1,033 każijiet differenti 

 Eżami ta’ vetturi – 311 każijiet differenti 

 Imwiet – 158 każijiet differenti li jinkludu qtil, suwiċidji, mewt aċċidentali u dak 

suspettuż 

 Drogi – 157 każijiet differenti 

 Inċidenti tat-traffiku (inklużi dawk fatali)-94 każijiet differenti 

 

Is-Sezzjoni tal-Ballistika 

 

It-tliet uffiċjali stazzjonati fi ħdan din is-Sezzjoni huma responsabbli mill-manutenzjoni tal-

armi tan-nar tas-servizz, ipproċessar tal-liċenzji ta’ armi tan-nar, spezzjonijiet ta’ armi tan-

nar ġewwa ħwienet rispettivi u shooting ranges, spezzjonijiet ta’ armi tan-nar importati 

u/jew esportati li jinżammu mid-Dwana, u skorti ma’ armi tan-nar waqt ħidma 

ċinematografika. 

Permezz tal-esperjenza u kwalifiki tagħhom, dawn l-uffiċjali jinħatru wkoll f’inkjesti bħala 

esperti ballistiċi fuq każijiet li jinvolvu sparaturi b’armi tan-nar. 

Fis-sena 2015 din is-sezzjoni għamlet dan ix-xogħol: 

Manutenzjoni ta’ armi tan-nar 187 

Spezzjonijet ta’ armi tan-nar impurtati 3,329 

Spezzjonijet ta’ armi tan-nar esportati 944 

Spezzjonijet ta’ armi tan-nar fuq xogħol investigattiv 3,624 

Spezzjonijet ġewwa shooting ranges 5 

Distruzzjonijiet ta’ armi tan-nar fuq ordni mill-Qorti 32 

Spezzjonijet għand dealers ta’ armi tan-nar 2 
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Ħatriet mill-Qorti 10 

Interviews lill-applikanti tal-liċenzji ta’ armi tan-nar 859 

 

Sezzjoni Nazzjonali tal-Eżaminazzjoni tad-Dokumenti  

(National Document Examination Unit – NDEU) 

Preżentament tliet uffiċċjali jaħdmu fi ħdan din is-sezzjoni, fuq skoperta ta’ dokumenti 

falsifikati u huma involuti f’investigazzjonijiet relatati ma’ dan is-suġġett. 

Dawn l-istess uffiċjali kienu strumentali sabiex iħarrġu lill-Uffiċjali tal-Immigrazzjoni fi ħdan 

il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta u lill-membri tal-Konsulati u Ambaxxati fi ħdan il-Ministeru 

għall-Affarijiet Barranin. Fis-sena 2015 din is-Sezzjoni kienet involuta fl-eżami tas-

segwenti oġġetti; 

 

Karti tal-identità falsifikati 6 

Passaporti falsifikati 9 

Dokumenti ‘vojta’ (blank) 1 

Liċenzji tas-sewqan foloz 7 

Karti tal-identità foloz 25 

Passaporti foloz 30 

Permessi ta’ residenza foloz 24 

VISAs foloz 11 

Dokumenti imposturi 2 

Dokumenti fittizji 38 

Dokumenti ġenwini 108 

Ittri anonimi 90 
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Alerts u bulletins maħruġa 70 

Dokumenti kampjuni 175 

Sezzjonijiet ta’ taħriġ ipprovduti 3 

 

L-uffiċjali msemmija ċċekkjaw ukoll numru ta’ titjiriet incoming u outgoing mill-Ajruport 

Internazzjonali ta’ Malta (MIA) jagħmlu updating ta’ dokumenti Maltin fuq is-sistemi tal-

IFADO u FADO, ipparteċipaw f’diversi laqgħat relatati mal-Unjoni Ewropea, kif ukoll 

assistew f’talbiet oħrajn minn pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea.  

Din is-sezzjoni hija wkoll parti integrali fejn tidħol il-Frontex u l-Unjoni Ewropea.  

Matul is-sena 2015 dan id-dipartiment ġie fornut b’erba’ lentijiet ġodda mixtrija mill-

Awstrija sabiex jintużaw fl-eżamijiet relatati fuq bażi regolari. 

 

Strateġija u Pjanar 

 

Riżorsi Umani 

L-uffiċċju tar-Riżorsi Umani kienu impenjati sew matul is-sena 2015 minħabba r-

Referendum tal-Kaċċa fir-Rebbiegħa, UE-Afrika Summit u l-Laqgħa tal-Kapijiet tal-

Gvernijiet u l-Istati tal-Commonwealth (CHOGM). 

 

Dawn l-avvenimenti jinvolvu preparamenti u organizzazzjoni minn dan l-Uffiċċju, kemm fl-

għażla tal-Pulizija biex iqassmu d-dokumenti tal-voti, kemm fl-għażla tal-Pulizija biex 

jissorveljaw postijiet tal-votazzjoni u kemm biex ikun hemm superviżjoni u ordni kontinwa 

fil-lokalitajiet kollha. Dan l-Uffiċċju ħa ħsieb ukoll id-distribuzzjoni tal-Pulizija waqt l-UE-

Afrika Summit kif ukoll waqt iċ-CHOGM 2015 . 
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Attestazzjonijiet: 

 

Fid-29 ta’ Settembru 2015, mija u sittax-il (116) rekluta ħadu l-ġurament bħala 

Kuntistabbli bi prova. Dan seħħ wara li nħarġet sejħa għall-applikazzjonijiet f'dan il-grad 

fil-Gazzetta tal-Gvern tas-27 ta’ Frar 2015 . 

 

Promozzjonijiet 

 

Fid-9 ta’ Frar 2015, 29 persuna (26 interni u 3 persuni esterni) kienu ingaġġati bħala 

Spetturi tal-Pulizija bi Prova, skont sejħa għall-applikazzjonijiet f'dan il-grad maħruġa fil-

Gazzetta tal-Gvern tat-13 t’Awwissu 2013. 

 

Barra minn hekk, fid-9 ta’ Settembru 2015, ħdax-il (11) Spettur tal-Pulizija ġew promossi 

għall-grad ta’ Supretendent tal-Pulizija. 

 

Lockup 

Il-Lockup tal-Pulizija, li jinsab fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, għandu l-funzjoni li fih 

jinżammu persuni li jkunu ġew arrestati fuq suspett li jkunu kisru l-liġi. Il-maġġoranza ta’ 

dawk li jkunu qegħdin jinżammu detenuti fil-lockup, ikunu ġew arrestati kemm mid-distretti 

kif ukoll mid-dipartimenti speċjalizzati. Fil-lockup id-detenuti jinżammu sa massimu ta’ 48 

siegħa.  

Fis-sena 2015, ġew irreġistrati 2,102 detenut. 1,108 minn dawn id-detenuti kienu Maltin u 

l-kumplament ta’ 994 kienu ta’ nazzjonalitá barranija. 1,888 kienu rġiel u 214 nisa. 

Mill-2102 detenut li ddaħħlu fil-lockup, 1,102 irrifjutaw li jeżerċitaw id-dritt li jikkonsultaw 

ma’ avukat qabel ma jiġu interrogati mill-Pulizija. 672 tkellmu u ħadu il-parir tal-avukat. 

141 detenut inżammu fuq ksur tal-liġi tal-immigrazjoni, waqt li 187 inżammu fuq mandati 

ta’ arrest.  

 

Uffiċċju tal-Affarijiet Ewropej 

L-Uffiċċju tal-Pulizija tal-UE huma parti integrali mill-Korp tal-Pulizija ta’ Malta. Dan l-

uffiċċju twaqqaf f'nofs Mejju 2004 bħala konsegwenza ta’ meta Malta ssieħbet fl-Unjoni 
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Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004. Dan l-uffiċċju għadu qed jiġi strutturat skont l-

ispeċifikazzjonijiet tal-UE , sabiex jintlaħqu l-istandards ta’ Stati Membri oħra tal-UE . 

L-għan ta’ din is-sezzjoni huwa li jassisti lill-Pulizija ta' Malta fit-twettiq tan-negozjati 

relatati mal-UE. Fost oħrajn, l-Uffiċċju tal-UE twettaq dawn l-irwoli li ġejjin: 

 

 Il-ġbir ta’ informazzjoni 

 Ngħollu l-profil tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta fl-UE 

 L-iżvilupp ta’ rabtiet reġjonali 

 Skambju ta' informazzjoni 

 

L-Uffiċċju tal-UE huwa wkoll responsabbli għall-immaniġġjar ta' informazzjoni klassifikata 

li huwa regolat minn numru ta' liġijiet li ġejjin : 

 

 L-Att Sigrieti Uffiċjali (Kap 50) 

 

 L-Att Sigrieti Professjonali (Kap 377) 

 

 L-Att Servizz tas-Sigurtà (Kap 391) 

 

 Il-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap 12) 

 

 L-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap 440)  

 

Waħda mill-funzjonijiet ewlenin tal-uffiċċju tal-UE huwa l-ipproċessar ta’ dokumenti 

riċevuti mill-Ministeri varji, kif ukoll minn organizzazzjonijiet oħra barranin bħall-

FRONTEX, is-CEPOL, l-OLAF, il-Kummissjoni Ewropea, l-Europol, l-Interpol, u kif wkoll 

decizjonijiet tal-Kunsill tal-UE.  

 

F'diversi okkażjonijiet, il-Korp tal-Pulizija ta' Malta tkun intalbet minn organizzazzjonijiet 

differenti li jospita laqgħat f'Malta. Bħala mezz li juri l-impenn tagħna, u bl-approvazzjoni 

minn qabel mill-Kummissarju, l-uffiċċju tal-UE huwa involut fil-koordinazzjoni u l-ħtiġijiet 

loġistiċi ta' dawn il-laqgħat u korsijiet ta' taħriġ. 
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In-numru ta' sejħiet riċevuti għal uffiċjali tagħna li jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom matul 

is-sena 2015 tammonta għal total ta' 1,035 stediniet.  

 

Communications and Media Relations Unit 

 

Relazzjonijiet mal-komunita` 

 

Ix-xogħol tat-Taqsima Relazzjonijiet mal-Komunitá u l-Istampa huwa li:  

 

 Nipproċessaw talbiet għall-informazzjoni li nirċievu mingħand studenti, NGOs u l-

pubbliku in ġenerali 

 Proċessar ta’ rapporti li jaslu għandna permezz tas-sistema tal-Customer Care u l-

OPRES (On-line Police reporting System) fir-rigward ta’ talbiet għal informazzjoni; 

 Nikkordinaw ma’ taqsimiet oħra tal-Korp rigward il-programm ta’ Jum il-Pulizija;  

 Nikkordinaw ma’ NGOs, Kunsilli Lokali u skejjel li jitolbu servizzi ta’ diversi Pulizija 

għal taħdidiet edukattivi, Traffic Safety Campaign, servizzi tal-Banda tal-Pulizija u l-

Jazz Group u żjarat fl-Akkademja tal-Pulizija, il-Mużew, is-Sezzjoni tal-Klieb tal-

Pulizija u l-Kavallerija; 

 Il-pubblikazzjoni tal-magażin tal-Pulizija kull erba’ xhur;  

 Nikkordinaw żjarat minn skejjel u Kunsilli Lokali għall-Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira; 

 Nagħtu talks f’diversi skejjel rigward karriera fil-Korp tal-Pulizija; 

 Nikkordinaw żjarat f’diversi sezzjonijiet tal-Korp tal-Pulizija minn studenti u NGOs oħra 

kif ikun rikjest (Il-Mużew tal-Pulizija, il-Mużew tal-Kriminalitá, l-Akkademja tal-Pulizija, 

is-sezzjoni tal-Klieb u l-Kavallerija); 

 Preparazzjoni u tqassim ta’ materjal edukattiv bħal posters, bookmarks lill-Kunsilli 

Lokali, skejjel, Għases tal-Pulizija 

 Naġġornaw u jsir moniteraġġ tal-paġna ta’ Facebook, Twitter , Youtube u l-portal tal-

Pulizija 
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Relazzjonijiet mal-Istampa  

 

 Moniteraġġ ta’ viżwal u radju, gazzetti, internet, pubblikazzjonijiet ta’ Stqarrijiet għall-

Istampa u koordinazzjoni ta’ Konferenzi Stampa; 

 Recording u moniteraġġ tal-aħbarijiet, programmi meta jkunu jikkonċernaw lill-Pulizija; 

 Arranġamenti għal intervisti ma’ uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija hekk kif mitluba mill-

Istampa;  

 Ipproċessar ta’ talbiet mingħand stazzjonijiet tar-radju, TV u media stampata;  

 Ikkoordinar ma’ producers ta’ PBS, Net TV, One TV in konnessjoni ma’ 

parteċipazzjonijiet ta’ Pulizija fuq xogħol li jsir ta’ kuljum f’diversi sezzjonijiet tal-Korp. 

Dawn il-programmi jkunu kull ġimgħa kemm fix-Xitwa u fis-Sajf. 

 Ikkoordinar ma’ producers lokali fir-rigward ta’ talbiet li jsiru għall-filming sabiex 

jintużaw għal programmi lokali (talbiet għall-assistenza tal-Pulizija, uniformijiet u 

liaison ma’ dipartimenti oħra tal-Korp).  

 Nikkoordinaw ukoll crime conferences 

 

Akkademja 

 

Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni fuq il-bini tad-dormitorju tlesta matul din is-sena. Ingħata wkoll 

il-bidu sabiex issir it-triq tal-madwar u tisbiħ tal-madwar li jinkludi wkoll tkabbir tal-parade 

ground. 

 

 

Kors ta’ taħriġ bażiku 

 

Matul din is-sena kellna żewġ korsijiet ta’ taħriġ bażiku. L-ewwel wieħed kien għal Uffiċjali 

tal-Faċilità Korrettiva. Dan sar bejn il-5 ta’ Jannar u t-13 ta’ Frar. 

 

Bejn it-22 ta’ Ġunju u t-29 ta’ Settembru sar kors għal 116-il rekluta fil-Korp tal-Pulizija. 
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EU-Afrika Summit u ċ-ĊHOGM 

 

Bi tħejjija għal EU-Afrika Summit u ċ-CHOGM li nżammu f’Malta matul Novembru, saru 

diversi korsijiet ta’ taħriġ għal Personal Security Officers. B’Kollox saru 9 korsijiet, kull 

wieħed mifrux fuq ġimgħatejn, bl-ewwel wieħed jibda’ fis-27 t’ April. B’kollox kien hemm 

176 membru tal-Korp tal-Pulizija li attendew għal dan it-taħriġ. 

 

Bejn it-18 ta’ Mejju u t-23 ta’ Ġunju saru diversi sessjonijiet ta’ taħriġ mifruxin fuq tlett 

ijiem għal membri tal-Korp tal-Pulizija u tal-Forzi Armati li kien ser ikunu responsabbli mit-

tfittxijiet relatati ma’ dawn iż-żewġ avvenimenti. 

 

Xi wħud mill-membri tal-istaff tal-Akkademja kienu wkoll assenjati xogħol ta’ sigurtà fil-

lukandi fejn kienu qed joqgħodu d-delegazzjonijiet. 

 

Taħriġ u korsijiet 

 

Matul din is-sena sar ukoll taħriġ ieħor, fosthom: 

 

F’April sar seminar għall-membri tal-Korp tal-Pulizija u tal-Forzi Armati li kienu ser ikunu 

impenjati fl-infurzar tal-liġijiet u regolamenti matul l-istaġun tal-kaċċa. Dan kien rega’ sar 

f’Ottubru. 

 

Minn Ottubru, l-membri tal-Korp tal-Pulizija reġgħu bdew jattendu b’mod regolari għall-

taħriġ fl-użu tal-armi tan-nar. Sal-aħħar tas-sena kien hemm l-280 membru tal-Korp 

stazzjonati fid-Distretti li attendew għal dan it-taħriġ. 

 

Matul Lulju, bi preparazzjoni għall-accreditation tal-Laboratorju Forensiku tal-Pulziija, 

membri tat-Taqsima Forenstika ngħataw taħriġ fuq fire safety awarness. 

 

Bejn Lulju u Ottubru saru diversi sessjonijiet ta’ tagħlim dwar il-vjolenza domestika għall-

membri tal-Korp stazzjonati fid-Distretti u fit-Taqsima ta’ kontra l-vizzji. 

 

Matul din is-sena, l-Akkademja tal-Pulizija serviet ukoll sabiex isiru l-Korsijiet u l-eżamijiet 

relatati tal-logħob tan-nar. F’Ottubru u f’Diċembru, numru ta’ impjegati minn diversi 

Dipartiment tal-Gvern attendew għal tagħlim minn membri tal-Protezzjoni Ċivili dwar il-

prevenzjoni ta’ inċidenti kkawżati minn nirien. 
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Skwadra ta’ Kontra t-Terroriżmu 

L-iskwadra ta’ Kontra t-Terroriżmu hija l-iskwadra fi ħdan il-Korp tal-Pulizija responsabbli 

għall-ġbir, il-kollazzjoni, l-analiżi u t-tixrid ta' intelliġenza fil-ġlieda kontra t-Terroriżmu, 

estremiżmu, radikalizzazzjoni u kwistjonijiet anċillari. L-iskwadra hija responsabbli mill-

investigazzjonijiet ta’ każijiet relatati . Fl-aħħar sena kien hemm żieda qawwija fir-riżorsi 

umani. Il-maġġoranza tal-membri huma gradwati fl-istudji ta’ terroriżmu, il-liġi, 

kriminoloġija, diplomazija u relazzjonijiet internazzjonali filwaqt li membri oħra għandhom 

esperjenza vasta fl-operazzjonijiet ta' sigurtà, servizzi protettivi u operazzjonijiet barra 

minn xtutna. L-istruttura tal-iskwadra hija deskritta fil-Figura numru 1. 

 

Fig.1 

 

L-iskwadra ilha mwaqqfa mill-1 ta' Mejju 2004. Minn mindu ġiet stabbilita l-iskwadra saru 

diversi kuntatti ma’ servizzi barranin oħra kemm fil-livell tal-Unjoni Ewropea kif wkoll ma’ 

stati terzi. Preżentament din l-iskwadra tagħmel skambju ta’ informazzjoni ma’ aġenziji 

lokali kompetenti kif wkoll dawk barranin, spontanjament jew fuq bażi ta' talba għal 

informazzjoni. 

 

Għal dan l-iskop l-iskwadra tagħmel użu minn sistema ta’ network sigur għall-iskambju 

effiċjenti u ristrett in konnessjoni ma’ intelligence relatat mat-terroriżmu, sigurtà u 

kwistjonijiet anċillari. In-numru ta’ files oriġinati mill-iskwadra għal-perjodu bejn l-2013 u l-

2015 huma murija fil-Figura 2.  
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Figura 3 turi l-għadd ta' rikjesti ta’ informazzjoni lokali kif wkoll dawk internazzjonali. 

 

Fig.2 

 

 

Fig.3 

 

Id-dispożizzjoni ta' taħriġ adegwat u rilevanti għall-persunal tal-iskwadra huwa kruċjali 

għall-efficjenza fil-ġlieda kontra t-Terroriżmu. Fil-2015 il-membri tal-iskwadra attendew 

diversi konferenzi, taħrig u laqgħat kemm lokalment kif wkoll internazzjonalment. L-istess 

laqgħat kienu varji u relatati ma’ terroriżmu u estremiżmu fost affarijiet oħra. Din is-sena 

wkoll l-membri ta’ din l-iskwadra kellhom l-opportunitá li jattendu taħriġ speċjalizzat 

ġewwa żewġ pajjiżi tal-Unjoni Ewropea taħt l-programm ERASMUS+. 

        

Din l-iskwadra wkoll tirrappreżenta lill-Korp tal-Pulizija f’diversi fora tal-Unjoni Ewropea 

fosthom l-PWGT, RAN, EUROPOL u anke l-EUROJUST. 

 

Fl-aħħar 12-il xahar l-iskwadra kienet involuta f'diversi operazzjonijiet ta’ informazzjoni 

relatati mat-terroriżmu, l-estremiżmu, dokumenti foloz, kif ukoll kriminalità organizzata. 
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Diversi skambji ta’ informazzjoni twettqu kemm ma' awtoritajiet kompetenti lokali u dawk 

internazzjonali.  

 

L-iskwadra tassisti u kontinwament tappoġġja, preparazzjonijiet ta’ sigurtà relatati ma’ 

żjarat uffiċjali u avvenimenti oħra f’Malta. Matul is-sena taħt reviżjoni l-iskwadra kienet 

involuta fl-avvenimenti internazzjonali li kienu ospitati f'Malta . 

 

ICT/NSIS Unit 

 

Fis-27 sena tal-operat, matul is-sena 2015, minn taqsima tal-ICT b’għanijiet u b’objettivi 

purament tekniċi, id-Dipartiment ittrasforma għas-sezzjoni tal-NS-SIS b’għanijiet u 

b’objettivi li jisbqu mhux biss l-aspett tekniku tat-teknologija imma bl-għan li ttejjeb it-

teknoloġija permezz ta’ disseminazzjoni ta’ sistemi ta’ informazzjoni u edukazzjoni 

f’ambjent ta’ sigurtà massima.  

 

2.0. First line of Support (FLS) 

 

2.1 It-total ta’ sejħiet li ġew rispetati għas-sena 2015 huma riprodotti hawn taħt:  

 

 

Tip ta’ Sejħa Kwantità 

Software 3,080 

Hardware 750 

Network 430 

Subtotal : 4,260 

Tiswijiet fil-Lab. 

tat-Tekniċi 

Hardware: 1,100 
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Software: 280 

Total ta’ Sejħiet  5,640 

  

    

 

3.0. Network Operations Centre (NOC) – Ċentru tal-Operat tan-Network 

In-NOC jopera fuq bażi ta’ 24/7. Ix-xogħol primarju tagħhom hu li jikkollaboraw mas-

26 Stat Membru f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Sistemi ta’ Kontroll tal-Fruntieri, bħal 

Schengen, EuroDac, Europol, VIS, DubliNet, Skambjar ta’ Marki tas-Swaba u DNA. 

It-tieni funzjoni ta’ dan it-tim hija li jaġixxi bħala Help Desk għad-Dipartimenti kollha 

tal-Pulizija. Id-distribuzzjoni u l-irrekordjar tax-xogħol iseħħ permezz ta’ dan it-tim.  

It-tielet funzjoni hija dwar l-operat ta’ kuljum fir-rigward ta’ monitoraġġ tas-Sistemi tal-

Informazzjoni, backups ta’ kuljum u ż-żamma tal-Operations Rooms.  

Bil-preżenza tat-tim tan-NOC jassigura wkoll sigurtà permezz ta’ CCTV li huma 

installati fiż-żoni tagħhom. Din is-sena, l-isforz addizzjonali li kien attribwit lejn il-parti 

tal-Operat żdied bl-introduzzjoni ta’ sistemi ġodda fi ħdan id-dipartiment.  

Iż-żona tan-NOC kienet totalment rinovata permezz ta’ tender kofinanzjat mill-UE. 

Tagħmir adegwat ta’ monitoraġġ, għamara u utilitajiet ergonomiċi nkisbu biex jgħinu 

lill-Operatur jiffoka fuq ir-rutina tax-xogħol ta’ kuljum. 

 

4.0 Laboratorju tat-Tekniċi 

 

 4.1 Ħruġ ta’ Kompjuters  

Minħabba l-viżjoni primarja tagħna, b’kollox 180 kompjuter kienu akkwistati matul 

Novembru 2015 permezz tal-allokazzjoni għall-IT mill-Ministeru b’total ta’ madwar 

€270,000. Dawn il-kompjuters ġodda qed jitqassmu madwar id-Dipartimenti tal-

Pulizija ta’ Malta f’din l-ordni preċiża: Skwadri speċjalizzati, Pulizija tad-Distrett, 

Kamra tal-Kontroll (Control Room), u l-Uffiċċji tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Kif 
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wieħed jista’ jimmaġina, dan l-isforz nbeda u mistenni jiġi ffinalizzat mat-tieni kwart 

tas-Sena 2016.  

 

 4.2  Ħruġ ta’ Printers 

Matul Mejju 2015, ġew akkwistati total ta’ 120 Laser Printer, parzjalment iffinanzjati 

mill-UE. Total ta’ 55 Printer inħarġu madwar id-Distretti tal-Pulizija kollha, 

speċifikament fiż-Żona tal-Orderly, filwaqt li l-kumplament inħarġu b’rabta mas-

Servizzi tal-Immigrazzjoni, uffiċċji u għall-Kontroll tal-Fruntieri. Ħmistax minn dawn il-

printers inżammu biex jissostitwixxu oħrajn fil-Kontroll tal-Fruntieri malajr jekk jista’ 

jkun biex ikun hemm Business continuity.  

 

5.0 Networks u Infrastruttura 

Ir-responsabbiltà prinċipali ta’ dan it-tim hija l-infrastruttura tal-kompjuters. Din ir-

responsabbiltà tinkludi konnettività ma’ Stati Membri tal-Ewropa, Pulizija Lokali u 

Wide area networks. 

Matul is-Sena 2015, l-uffiċċju tan-Networks wettaq dawn ix-xogħlijiet: 

1. Tmien Għases tal-Pulizija ġew aġġornati b’Infrastruttura ġdida ta’ Network. Barra 

minn hekk, 3 għases tal-pulizija li ma kellhomx network qabel l-2015, issa ġew 

konnessi mal-infrastruttura tan-network. Għalhekk, total ta’ 11-il Għassa tal-Pulizija 

ġew aġġornati b’network ġdid matul l-2015. B’kollox, minn 57 Żona tal-Pulizija li 

jeżistu, hemm 52 koperti bin-network tal-Pulizija. 

 

2. Minbarra dawn ta’ hawn fuq, in-network tal-bini tal-Amministrazzjoni tar-Rapid 

Intervention Unit ukoll ittejjeb minħabba espansjoni tal-uffiċini tagħhom. 

 

3. Is-Sistema tal-Kontroll tal-Fruntieri ġiet estiża għal port ġdid, li huwa l-Virtù Terminal. 

Għalhekk ġiet konnessa mal-infrastruttura tan-network tagħna u tmien workstations 

ġodda ttieħdu hemm. Sitta minnhom iħaddmu s-Sistema tal-Kontroll tal-Fruntieri, 

filwaqt li t-tnejn l-oħra iħaddmu s-Sistema NPS (Sistema tal-Pulizija). Fiż-Żona VVIP 

fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, ġew installati s-Sistema tal-Kontroll tal-Fruntieri, 

kif ukoll tal-VIS. Dan intlaħaq matul ix-xahar ta’ Ottubru 2015.  
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4. Saru serje ta’ aġġornamenti u titjib fl-Infrastruttura tan-Network tal-NS-SIS matul l-

2015, dan biex jiġi pprovdut servizz aħjar lill-Korp tal-Pulizija. Dawn l-iżviluppi jinkludu:  

 

5. Installazzjoni ta’ żewġ Mobile Units tal-Pulizija li għandhom aċċess remot għall-NPS. 

Din hija meqjusa bħala breakthrough, peress li dan inkiseb permezz ta’ Police private 

APN 

 

6. Matul Mejju 2015 tlestiet ukoll il-migrazzjoni għal sistema ta’ VOIP, li kienet inbdiet fl-

2014. Għases tal-Pulizija għaddew mill-migrazzjoni tas-sistema VOIP. Ir-riżultat huwa 

li kull għassa tista’ tikkomunika ma’ għases oħrajn permezz tal-infrastruttura tal-

Pulizija u mhux permezz ta’ telefonata komuni.  

 

7. Is-sistema wireless ġiet installata fil-bini tas-sezzjoni tal-NS-SIS matul ix-xahar ta’ 

April 2015. Il-hardware u s-software kollu ġie akkwistat permezz tal-fondi tal-UE. Din 

it-teknoloġija tippermetti l-użu tal-Internet lil Terzi li jiġu jagħtu servizz fuq il-post fis-

Sezzjoni. L-aċċess għall-Internet huwa ristrett skont protokols tas-Sigurtà. Għalhekk, 

b’dan il-mod, ħadd ma jkun qiegħed konness man-network prinċipali tal-Pulizija/UE u 

dan jibqa’ trasparenti għal Terzi li jkunu qed iwettqu x-xogħol jew għal viżitaturi fil-bini.  

 

6.0 Sistemi online tal-Pulizija – L-Internet 

 

6.1 Online Police Reporting System (OPRES)-Sistema ta’ Rapporti Online 

B’kollox ġew sottomessi 518 rapport permezz tas-sistema OPRES. Ta’ min jinnota li 

s-sistema tal-OPRES imxiet minn fuq in-network l-antik tal-MITA għall-infrastruttura l-

ġdida. Dan ġara matul ix-xhur ta’ Awwissu/Settembru 2015. Fl-istess ħin, l-OPRES 

qed tiġi ristrutturata.  

 

6.2 Il-Portal tal-Internet tal-Pulizija  

F’Ottubru 2015, permezz tal-Ministeru, ġie pprogrammat Portal ġdid tal-Internet tal-

Pulizija. Dan tlesta matul Diċembru. Qabel ir-rilaxx tal-Portal f’Jannar 2016, qed isiru 

xi testijiet.  
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6.3 Il-Portal tal-Intranet tal-Pulizija 

Matul is-Sena 2015, l-Intranet tal-Pulizija kellha 150,701 viżitatur/hit minn Pulizija.  

 

 

7.0 Taħriġ – Is-Sena 2015 

Fi Frar 2015 kien hemm kors ta’ aġġornament rigward is-Sistema tal-Kontroll tal-

Fruntieri kif ukoll ingħatat esperjenza diretta lil 130 persuna li jaħdmu fl-Immigrazzjoni.  

Mal-miġja tas-sistema l-ġdida tal-EuroDac, jiġifieri l-EuroDac Recast, l-uffiċċju tal-

Eurodac kien immodernizzat biex wieħed ikun jista’ jaħdem f’dan l-ambjent ġdid.  

Saru korisjiet għar-rekluti l-ġodda (116 rekluta) ġewwa l-Akkademja tal-Pulizija. Il-kors 

kien jikkonsisti f’żewġ partijiet: L-ewwel parti tgħallem dwar is-Sistema Nazzjonali tal-

Pulizija – NPS, filwaqt li t-tieni parti kienet dwar l-obbligazzjonijiet legali, is-sigurtà u l-

protezzjoni tad-data li wieħed irid iżomm f’moħħu meta jaċċessa din is-sistema.  

 

8.0 Information Systems tal-Pulizija 

8.1 Is-Sistema tal-Amministrazzjoni tal-Armi 

L-ewwel fażi tas-sistema l-ġdida tal-Amministrazzjoni tal-Armi tlestiet mill-MITA matul 

Novembru 2015. F’Mejju 2015, permezz ta’ sottomissjonijiet tal-CAPEX/OPEX, il-

fondi ġew assigurati biex il-proġett ikun jista’ jitkompla u jitlesta matul l-2016. 

 

 8.2 Criminal Records Information System (CRIS) – Sistema tal-Kondotti  

Tlestiet il-Police Criminal Records Information System. Karatteristika oħra li żdiedet 

ma’ din is-sistema hija li tintegra l-Bails tal-Pulizija u tal-Qorti. Huwa maħsub li din 

għandha tbiddel il-mod li l-Pulizija taħseb u qed tagħti stampa ċara tal-prestazzjoni 

individwali ta’ kull Uffiċjali tal-Pulizija.  
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9.0 UE – Sistemi tal-Pulizija/Kontroll tal-Fruntieri  

 

9.1 Schengen Information System II 

F’April 2015, is-sistema tax-Schengen daħlet fit-tieni sena tal-operat tagħha. Fil-kwart 

ta’ wara tal-istess sena saret reviżjoni ġenerali mill-partijiet ikkonċernati biex jiġi 

vverifikat is-sostenn u l-hardware tas-sistema. Waqt dawn is-sessjonijiet mifruxin fuq 

tliet ijiem, ġie maqbul li bħala parti mir-reviżjoni ta’ Schengen, wieħed irid iħares lejn 

hardware addattat għal sistema ġdida tax-Schengen li hija ‘ħafifa’ fl-operat tagħha, 

f’dak li għandu x’jaqsam spejjeż biex titħaddem u ftehim ta’ manutenzjoni.  

Matul ix-xhur ta’ Novembru/Diċembru 2015 kien eżegwit il-Business Continuity plan, 

billi ġiet simulata sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn ta’ switch over għas-sit 

sekondarju. Din is-simulazzjoni kienet suċċess minħabba l-fatt li l-ebda utent ma 

rrapporta xi waqfien jew xi diffikultajiet fis-sistemi.  

9.2  Visa fil-Fruntieri 

F’Ġunju 2015, tender tal-UE intrebaħ minn fornitur lokali biex jissupplixxi 37 

workstation kompluti b’kompjuter, monitor, UPS, webcam u apparat biex jinqraw il-

marki tas-swaba u l-passaporti.  

L-imsemmija workstations tqassmu għand is-Seaport: Pinto, Forni, VGT, Virtù Ferries, 

il-Port Ħieles u l-Marinas (Tal-Pietà u Għawdex). 

9.3  Advance Passenger Information System (APIS)  

Waqt Mejju/Ġunju 2015, l-membri tas-sezzjoni tal-NS-SIS Unit kienu involuti biex tiġi 

installata u ppreparata l-APIS, permezz ta’ fondi ta’ proġett tal-UE. Is-sistema 

titmexxa minn dawk tal-Immigrazzjoni u tippermetti li jiġu iċċekkjati persuni minn 

pajjiżi terzi malli jitilgħu abbord l-ajruplan mill-pajjiż tat-tluq tagħhom u qabel ma jaslu 

Malta. Is-sistema tlestiet mill-aspett tekniku tagħha f’Ġunju 2015 b’testijiet pendenti 

mil-Linji tal-Ivjaġġar. 
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9.4 ECRIS 

Matul is-Sena 2015, saru aġġornamenti tas-sistema biex ikunu konformi mal-

Kummissjoni Ewropea. Saru wkoll xi testijiet ma’ ħames stati membri biex jiġu 

skambjati Kondotti. Għal dan il-għan, il-kompjuters fl-uffiċini tal-Kondotti inbidlu ma 

oħrajn ġodda biex ikunu jistgħu jakkomodaw is-sistema.  

 

10.0 Loġistika 

10.1 Manutenzjoni Ġenerali  

Il-bini tal-NS-SIS ġie totalment rinovat matul l-ewwel nofs tas-Sena 2015. Dan sar 

permezz tal-fondi tal-UE. Permezz ta’ dan ir-rinovar, il-bini ġie konformi ma’ standards 

tal-UE mingħajr ma kien hemm dipendenza fuq fondi jew persunal tal-Korp tal-

Pulizija.  

 

11.0 Sigurtà 

Permezz ta’ fondi tal-UE, €80,000 kienu investiti fil-bini tal-NS-SIS. Dan kien imwettaq 

minkejja li l-istandards riedu jiġu rispettati. Madankollu, apparti l-bżonn ta’ sigurtà, 

apparat ta’ sikurezza kien introdott biex jissalvagwardja l-membri li jagħmlu parti mis-

sezzjoni, kif ukoll l-informazzjoni imprezzabbli li teżisti hemm.  

Bibien reżistenti għan-nar, detectors tad-duħħan u tan-nar, sistema ta’ kontroll tal-

aċċess u l-konsolidazzjoni tas-Sistema Awtomatika tat-tifi tan-Nar inxtraw u ġew 

installati matul April u Mejju 2015.  

Permezz ta’ fondi tal-UE, software ġie akkwistat u implimentat biex ikunu jistgħu 

jinġabru faċilment Logs tas-Servers. Dan iservi biex tiġi mmonitorata l-attività fuq is-

servers kif ukoll l-utenti li jagħmlu użu mis-server.  

1,000 liċenzja tal-programmi tal-Antivirus ukoll ġew akkwistati u bdew jitħaddmu fuq il-

kompjuters kollha li qed jinbidlu jew qed jiġu rinovati.  

Software ta’ Monitoraġġ għall-infrastruttura qed jitħaddem biex ikun hemm monitoraġġ 

minħabba sigurtà u management tan-network infrastructure anke biex ikun faċli li 

jissolvew xi problemi li jistgħu jinqalgħu. Is-software huwa kapaċi li jimblokka u 
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jagħlaq ports fuq is-switches tal-infrastruttura meta dawn ma jkunux imqabbdin ma’ 

kompjuter.  

Il-kompjuters kollha li jappartjenu għall-Pulizija ta’ Malta huma identifikati u huma 

imnizzla f’lista. B’hekk ikun hemm iktar sigurtà għaliex jekk apparat ieħor li mhux 

approvat jiġi imqabbad, il-port ikun awtomatikament imblukkat.  

Apparti li jużaw il-login personali flimkien mal-password, xi utenti partikolari u speċjali 

jidħlu fil-kompjuter tagħhom permezz ta’ secure token.  

Permezz ta’ tenders differenti b’fondi tal-UE, inxtraw tliet Encryptors (NATO standard) 

u Firewalls . Dawn jippremettu t-trażmissjoni tal-informazzjoni mhux biss biex tkun 

limitata iżda wkoll encrypted.  

 

12.0 Impenji varji  

Matul is-Sena 2015, is-sezzjoni kienet involuta fit-twaqqif ta’ diversi satellite 

‘Command rooms’ fir-rigward tal-laqgħa tal-Bank Ċentrali tal-UE li saret matul 

Ottubru, kif ukoll tas-Summit Afrikan u ċ-CHOGM li saru f’Novembru 2015.  

Il-preparazzjonijiet għal dawn l-impenji bdew minn Marzu 2015. Intgħażlu postijiet 

speċifiċi biex ikunu ospitati dawn l-avvenimenti kif ukoll għall-Command Room fuq il-

post. B’kollox kien hemm 702 kamera fil-‘Gold Command Room’ fil-Kwartieri Ġenerali 

tal-Pulizija. Command Room ċentrali kienet mgħammra b’kompjuters attrezzati biex 

jintużaw għal CCTVs, kif ukoll kompjuters oħrajn li setgħu jintużaw mill-Aġenziji li 

kienu qed joperaw hemm. Membri mis-sezzjoni tal-NS-SIS kienu preżenti f’kull 

lokazzjoni. 

 

Statistika u Crime Analysis – Is-Sena 2015 

Matul is-Sena 2015, is-sezzjoni tal-Istatistika wieġbet 320 sejħa għall-informazzjoni. It-

talbiet ivarjaw minn talbiet magħmulin mill-Pulizija Maltija, mill-Ministeri u/jew permezz ta’ 

Mistoqsijiet Parlamentari.  

Apparti dan, wieħed irid iżomm f’moħħu r-rapporti li jsiru kull xahar rigward Kriminalità, 

Vjolenza Domestika u Inċidenti tat-Traffiku. Jeżisti wkoll proċess li jinkludi monitoraġġ ta’ 
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kuljum tar-rapporti u aġġustament tal-kategoriji tar-rapporti meta jkun hemm bżonn. Matul 

is-Sena 2015, saru 21,000 intervent fuq rapporti fin-National Police System.  

Mill-informazzjoni miġbura, kull xahar jiġi fformulat District Analysis report. Dan jintbgħat 

lil Assistent Kummissarju rispettiv biex jiġu enfasizzati u identifikati attivitajiet kriminali 

f’lokalità partikolari fi żmien speċifiku. 

 

Finanzi u Amministrazzjoni 

Matul is-sena 2015, li fiha rajna attivitajiet ta’ importanza kbira fosthom iċ-CHOGM u l-EU 

Africa Summit, it-taqsima tal-Finanzi u Amministrazzjoni tal-Pulizija kienet impenjata bis-

sħiħ fejn jidħlu preparamenti biex jinxtara apparat u jsiru arranġamenti oħra f’dan ir-

rigward.  

Dan id-Direttorat kien involut f’xiri ta’ apparat ta’ telekomunikazzjoni, generators u numru 

ta’ vetturi. Inxtara wkoll l-apparat meħtieġ sabiex ġiet maħluqa taqsima ġdida msejħa 

SWAT fi ħdan it-taqsima tar-Rapid Intervention Unit tal-Pulizija. Dan it-tim speċjalizzat li 

jiġi msejjaħ f’sitwazzjonijiet estremi, ġie mgħammar b’apparat apposta li jinkludi Abseiling 

Equipment, vannijiet, tarek u apparat protettiv.  

Fl-istess żmien, din it-taqsima kompliet bix-xogħol normali tagħha biex jinħarġu tenders u 

sejħiet għal kwotazzjonijiet għal xiri ta’ apparat u uniformijiet għall-membri tal-korp. Fost l-

apparat li nxtara kien hemm numru ta’ Bullet Proof vests ta’ tipi differenti fosthom anke 

dawk inflatable biex jintużaw mit-taqsima tal-Administrative Law Enforcement meta jkunu 

qed jagħmlu xogħol fuq il-baħar. Barra minn hekk sar eżerċizzju biex jiġi determinat liema 

sezzjonijiet tal-Pulizija ma jgawdux minn arja kundizzjonata. Għaldaqstant, matul is-sena 

2015, nxtraw numru ta’ units li ġew mwaħħla f’dawn is-sezzjonijiet/għases. 

 

Uffiċċju tal-Mistoqsijiet Parlamentari 

Interpellanzi 

L-Interpellanzi huma ta’ natura urġenti u jieħdu prijorità fuq kull xogħol ieħor peress li 

jkunu iridu jiġu imwieġba fil-Parlament f’dati speċifiċi li normalment ikunu fil-viċin hafna.  

Matul is-sena 2015 dan l-uffiċju ħadem fuq 457 interpellanza li kienu jirrigwardjaw id-

Dipartiment tal-Pulizija. Ix-xogħol li jinvolvi hu li kull interpellanza trid tiġi reġistrata f’forma 
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ta’ file, u jinżamm ukoll rekord kompjuterizzat. Issir riċerka fuq id-domanda fir-rigward jekk 

saritx oħra bħalha fil-passat u dan sabiex isir abbozz għat-tagħrif meħtieġ biex issir ir-

risposta. Dan it-tagħrif jigi mitlub mill-uffiċini tal-Pulizija tad-distrett u sezzjonijiet kollha 

sabiex tiġi preparata tweġiba fil-qosor. 

 

Mutual Help Association (Pulizija rtirati) 

Matul is-sena 2015 is-somma ta’ Euro 43,745.62 ġiet mogħtija minn dan l-uffiċċju f’isem 

il-Kummissarju lil qraba ta’ erbgħa u għoxrin (24) familja ta’ Pulizija rtirati li jkun għadu kif 

mietu kif ukoll żewġ familji ta’ żewġ membri li kienu mietu meta kienu għadhom iservu fil-

Korp.  

 

Internships ta’ Pulizija barranin 

Dan l-uffiċċju jieħu ħsieb jikkordina il-programmi ta’ Internship li jsir għall-membri ta’ Korpi 

ta’ Pulizija barranin. Matul is-sena 2015 il-Programm sar fil-perjodu tal-10 u s-27 ta Lulju 

2015 fejn kellna sitt membri ta’ Korpi ta’ Pulizja mill-Ġermanja liema kienu: 

Polizeiprasidium Gelsenkirchen u mill-Fachbereich Polizei. Programm intensiv ġie 

ppreparat fejn dawk li attendewh żaru u raw ix-xogħol polizjesk fid-diversi taqsimiet u 

branki kollha tal-Korp.  

 

Servizzi Investigattivi 

 

Dipartiment tal-investigazzjoni Kriminali 

Id-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali hija sezzjoni ta’ importanza fi ħdan il-Korp tal-

Pulizija, minħabba l-fatt li l-irwol prinċipali ta’ dan id-Dipartiment hu li jinvestiga u 

jippreveni reati serji. Dan id-Dipartiment huwa konxju wkoll li l-għan aħħari ta’ din il-ħidma 

huwa li jkollna komunitajiet residenzjali aktar sikuri, u jkun hawn aktar serħan il-moħħ 

speċjalment fost il-persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Biex jintlaħaq dan l-għan, id-

Dipartiment irid jkompli jsaħħaħ l-istruttura tiegħu, kif ukoll jaġġorna ruħu, ħalli jkun jista’ 

jirrispondi għar-responsabbilitajiet mistennija. 
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Responsabbilitajiet 

L-investigazzjonijiet ta’ reati serji, huwa ir-responsabbiltà prinċipali ta’ dan id-Dipartiment, 

imma dan l-aħħar dan id-Dipartiment ħa responsabbiltà oħra li hija importanti daqs dik 

prinċipali, jiġifieri, li jkun xprun fil-prevenzjoni tar-reati.  

Filwaqt li r-responsabbiltà prinċipali, titlob lil dan id-Dipartiment li jkun reattiv, minħabba l-

fatt li l-ħidma ta’ dan id-dipartment tibda wara li jkun seħħ ir-reat li jkun ġie rrapurtat lil 

Pulizija distrettwali, minn naħa l-oħra d-Dipartiment irid jkun proattiv meta jkun qed 

jindirizza r-responsabbiltà tal-prevenżjoni tar-reati.  

Matul is-sena 2015, id-Dipartiment ta’ Investigazzjoni Kriminali investiga 577 kaz. Bħala 

riżultat ta’ dawn l-investigazzjoniet, ġew arrestati u intervistati 1,072 persunali 188 

minnhom nżammu arrestati għal aktar minn sitt sigħat. 

Id-Dipartiment rnexxielu jsolvi 255 każ. Minn dawn il-każijiet ħarġu 164 att ta’ akkuża li 

minnhom 74 ġew preżentati b’arrest u 90 l-oħra b’ċitazzjoni. B’kollox ġew mressqa 188 

persuna li minnhom 93 ġew mressqa b’arrest, u 95 ġew mressqa b’ċitazzjoni. 7 minn 

dawn il-persuni mressqa kienu persuni taħt l-età. 

 

 

Artiklu 

tal-Ligi 

Deskrizzjoni Total 

Art 42 Kompliċi 6 

Art 49 Reċedività 92 

 

Każijiet 

Solvuti 

 

 

Offizi 

mressqa 

l-Qorti 

 

Persuni 

mressqa 

l-Qorti 

 

Taħt 18-il sena 

 

Minuri 

   Rġiel Nisa Rġiel Nisa 

255 730 188 162 19 7 0 
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Art 82 Tixrid ta’ aħbarjiet foloz 1 

Art 85 Eżerċizzju arbritrarju ta’ pretensjonijiet 1 

Art 86 Arrest illegali 11 

Art 93 Theddid kontra Mħallef jew Maġistrat  1 

Art 95 Inġurji jew theddid kontra uffiċjali pubbliċi 5 

Art 96 Attakk jew Reżistenza 2 

Art 101 Kalunnja 1 

Art 102 Korruzzjoni jew attentat ta’ korruzzjoni ta’ xhud 

jew perit eċċ 

1 

Art 104 Sperġur f’kawżi kriminali 1 

Art 138 Ksur doloruż ta’ dmirijiet uffiċjali 1 

Art 151 Ħarba sempiliċi  4 

Art 188 Dikjarazzjoni falza jew tagħrif falz lil awtorità 

pubblika 

7 

Art 189 Każijiet oħra ta’ falsifikazzjoni u użu ta’ 

dokumenti foloz. 

4 

Art 198 Stupru vjolenti 1 

Art 216 Offiża gravi fuq il-persuna. 8 

Art 221 Offiża ħafifa fuq il-persuna 9 

Art 251 Vjolenza kontra l-privat. 1 

Art 252 Inġurji 2 

Art 261 Serq aggravat 202 

Art 284 Serq sempliċi 6 

Art 286 Pussess ta’ ħwejjeġ misruqa minn persuna ġa 1 
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kkundannata fuq serq 

Art 293 Approprjazzjoni bla jedd 4 

Art 295 Frodi dwar sigurtà 1 

Art 308 Frodi b’egħmil qarrieqi 16 

Art 309 Każijiet oħra ta’ qligħ b’qerq 3 

Art 318 Ħruq bla periklu għall-ħajja tan-nies 1 

Art 325 Ħsara volontarja 53 

Art 334 Riċettazzjoni 25 

Art 338 Kontravenzjonijiet kontra l-ordni pubbliku 16 

Art 339 Kontravenzjonijiet kontra l-persuni. 11 

Election 

Act 

Ksur tal-liġi Elettorali 3 

Art 110 

(1) 

Ħolqien qarrieqi ta’ provi foloz 1 

Art 110 

(2) 

Ħolqien ta’ reat 2 

Reg 

15/65 

Sewqan ta’ vettura mingħajr licenżja 2 

Reg 

19/258 

Dettalji mhux korretti fuq il-karta tal-identità 1 

Reg 

22/446 

Ksur tal-liberta kundizzjonata 2 

Art 251A Fastidju 1 

Art 251B Meta oħrajn jibżgħu li se tintuża vjolenza 

kontrihom 

6 
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Art 251BA Segwiment ta’persuna bil-moħbi li jinvolvi biża’ 

li titwettaq vjolenza, li wieħed jallarma jew li 

jdejjaq lil ħaddieħor 

1 

Art 257A Meta persuna ġġiegħel jew tippermetti li 

persuna anzjana jew adult dipendenti jsofru 

taħt ċirkostanzi li x’aktarx jikkawżaw offiża 

gravi fuq il-persuna jew mewt 

1 

Art 257E Arrest, żamma jew sekwestru ta’ persuna 

anzjana jew adult dipendenti 

2 

Art 28B Ksur ta’ sentenża sospiża 18 

Art 298D Tbagħbis, tneħħija, eċċ. ta’ numru ta’ chassis 

jew makna 

4 

Reg 

3/104 

Sewqan ta’ vettura mingħajr polza ta’ 

assikurazzjoni 

3 

Reg 

3/480 

Projbizzjoni ġenerali 2 

Art 355AL Dritt għall-ħelsien mill-kustodja 1 

Art 41(1) Attentat 24 

Reg 

41/480 

Dmir ta’ min jiġu f’idejh armi tan-nar li jinforma 

lil Pulizija. 

4 

Art 48A Assoċjazzjoni 3 

Reg 

5/480 

Liċenzja għaż-żamma, pussess, esportazzjoni 

jew importazzjoni ta’ armi tan-nar, armi u 

munizzjon 

8 

Reg 

55/480 

Pussess ta’ armi tan-nar waqt l-għemil ta’ xi 

reat. 

13 

Art 579(2) Ksur ta’ kundizzjoniet tal-libertà proviżorja 36 
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Reg 

6/480 

Liċenza għall-ġarr ta’ skieken 12 

Reg 

7/446 

Ksur ta Ordni ta’ Probation 11 

Reg 

8(a)/101 

Pussess ta’ reżina cannabis 2 

Reg 

8(d)/101 

Pussess tal-pjanta cannabis 2 

Reg 

8(e)/101 

Traffikar tal-pjanta cannabis 3 

Art 82A Tixwix għal mibegħda razzjali, 1 

Art 

83A(1a) 

Promozzjoni, eċċ. ta’ għaqda ta’ żewġ persuni 

jew aktar bil-ħsieb li jagħmlu reati kriminali 

1 

Art 

83A(1b) 

Ha sehem attiv, eċċ. f’għaqda ta’ żewġ persuni 

jew aktar bil-ħsieb li jagħmlu reati kriminali 

1 

Art 83A 

(2) 

Appartjena f’għaqda ta’ żewġ persuni jew aktar 

bil-ħsieb li jagħmlu reati kriminali 

1 

Art 

32/217 

Dikjarazzjoni falża lil Immigrazzjoni 1 

Kap 368 Ksur tar-regolamenti dwar ir-Reġistrazzjoni u l-

liċenzjar ta’ vetturi bil-mutur. 

18 

Kap 399 Ksur tal-Att li jirregola komunikazzjonijiet 

eletroniċi 

5 

Kap 445 Cultural Heritage 6 

Art 5/61 Falsifikazzjoni ta’passaport 1 

GN292/39 Pussess u traffikar tad-droga eroina u kokaina 8 

Kap 37 Ksur tar-regolamenti tad-Dwana 7 
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LN79/06 Sparar ta’ arma fil-pubbliku 3 

Kap 65 Motor Vehicle Regulations 6 

Reg 8/ 

258 

Irtirar u tibdil ta’ karti tal-identità 1 

Art 115 Korruzzjoni 1 

Reg 

80/98 

Evazzjoni ta’ Dazju 2 

Reg 

16/382 

Evazzjoni tal-VAT 1 

 Total 730 

 

SKWADRA TAL-OMIĊIDJI 

Matul is-sena 2015 din l-iskwadra investigat 4 omiċidji. Minbarra dawn l-omiċidji, din l-

iskwadra investigat ukoll 9 każijiet ta’ mewt li għal bidu beda jidher li seta’ kien hemm 

suspett, iżda wara investigazzjoni akurata rriżultaw li kienu każijiet ta’ suwiċidju.  

Din l-iskwadra investigat ukoll 4 każijiet ta’ ittri anonimi fejn min rċieva dawn l-ittri kien 

mhedded bil-mewt. Ittra oħra kienet tinvolvi każ ta’ omiċidju, iżda minn investigazzjoni li 

saret rriżulta li din l-itrra kienet frivola u vessatorja u l-intenzjoni ta’ min kiteb l-ittra kienet 

li jagħmel l-ħsara lil terzi persuni, tant li l-persuna li kitbet din l-ittra ġiet mressqa l-Qorti. 

Xogħol ieħor importanti ta’ din l-Iskwadra kien li jirrevedi każijiet ta’ omiċidji tal-passat.  

 

STOLEN VEHICLE SQUAD (SVS) 

Matul l-2015, din l-iskwadra għamlet is-segwenti spezzjonijiet: 

 6,084 vetturi importati second hand 

 169 magni importati second hand 

 241 nofs vetturi importati 

 235 spezzjonijiet ta’ vetturi mill-SVS Technical Unit 

 185 vettura ġew ippanċjati mill-ġdid mill-SVS Technical Unit 
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 SVS spezzjonaw 2 vetturi wara talba minn dipartiment tal-gvern  

 SVS spezzjonaw 193 vettura fuq talba ta’ sezzjonijiet oħra fi ħdan il-Pulizija  

 9 vetturi ġew maqbuda minħabba li kienet qed ssir investigazzjoni fuqhom u 2 

minnhom ġew rritornati lura lil sidhom propja.  

 195 SVS query files ġew oriġanti mill-SVS minħabba li kien hemm diskrepanżi bejn il-

logbook u l-magni/chassis tal-vettura 

 13 il-persuna ġew mressqa l-Qorti minn din l-iskwadra, wara investigazzjonijiet li 

għandhom x’jaqsmu ma’ reati relatati ma’ vetturi bil-mutur. Din l-iskwadra assistiet 

ukoll f’investigazzjoni rigwardanti frodi ta’ assigurazzjoni fejn 21 persuna ġew 

mressqa fuq dan il-każ. 

 Saru aktar minn 12,000 kontrolli fuq sistemi ta’ SIS rigwardanti vetturi importati, numri 

ta’ reġistrazzjoni barranin u magni mportati.  

 

Cultural Property Crime 

Fi ħdan id-Dipartiment hemm skwadra li tinvestiga reati rigwardanti Patrimonju Nazzjonali 

(Cultural Property Crime Unit-CPCU). Din l-Iskwadra hija wkoll ir-rappreżentanta ewlenija 

tal-Korp tal-Pulizija fil-Kunsill tal-Ewropa għal Ġustizzja u Intern. 

Matul din is-sena kurrenti din l-Iskwadra investigat diversi reati rigwardanti serq, pussess 

illegali u ħsara volontarja ta’ patrimonju kulturali. Fil-fatt din l-iskwadra rnexxielha is-solvi 

serje ta’ serq minn diversi postijiet reliġuzi u persuna ġiet mressqa l-Qorti. Dan is-serq 

seħħ bejn is-sena 2012 u 2015. 

Din l-Iskwadra tagħmel ukoll lekċers fl-Universitá ta’ Malta kif ukoll fl-Akkademja tal-

Pulizija lir-rekluti l-ġodda kif ukoll lill-Pulizija li minn żmien għal żmien jattendu l-

Akkademija ħalli b’hekk jiġu aġġornati mal-liġijiet li jkunu daħlu fis-seħħ jew li jkunu ġew 

amendati.  

L-Iskwadra attendiet ukoll diversi konferenzi, u pparteċipat bi sħiħ f’proġett Ewropew bl-

isem PSTCHE liema proġett kien intiż sabiex database li għandha l-Interpol rigward 

oġġetti misruqa ta’ patrimonju kulturali madwar id-dinja kollha tiġi msaħħa u tkun tista’ 

tintuża minn membri stati fi hdan l-istess Organizzazjoni.  

L-iskwadra tahdem id f’id ma’ Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali kif ukoll NGOs oħra 

fuq investigazzjonijiet li jkollhom dwar serq u ħsara ta’ oġġetti ta patrimonju kulturali. 
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Criminal Intelligence and Analysis Unit 

Din l-iskwadra tagħmel xogħol ta’ sorveljanza u ġbir ta’ informazzjoni fuq persuni 

suspettati liema informazzjoni tiġi miġbura ġo database speċjali għal użu 

f’investigazzjonijiet mis-Servizzi Investigattivi fi ħdan il-Korp tal-Pulizija. 

L-iskwadra tagħmel xogħol ta’ sorveljanza, ġbir ta’ informazzjoni fuq kriminali, kif ukoll 

operazzjonijiet sensittivi oħra għal branek oħra ewlenin ikunu, id-Dipartiment tal-

Investigazzjoni Kriminali, l-Iskwadra ta’ kontra l-Vizzji, l-Iskwadra kontra d-Droga, u l-

Iskwadra kontra ir-reati Ekonomiċi.  

Din l-Iswadra tiġi użata ukoll minn branka li tieħu ħsieb ir-Relazzjonijiet Internazzjonali, 

meta jkun hemm bżonn li jinstabu persuni li fil-konfront tagħhom ikun inħareġ xi Arrest 

Warrant Ewropew jew Internazzjonali, u b’ċertu sodisfazzjon jingħad li kull meta din l-

Iswadra ġiet mqabbda biex titraċċa dawn il-persuni, dejjem sabet lil dawn il-persuni u ġew 

arrestati ħalli jinbdew proċeduri fil-konfront tagħhom. 

 

Cyber Crime Unit 

Is-Cyber Crime Unit hija t-taqsima speċjalizzata fi ħdan il-Korp tal-Pulizija li ġiet 

imwaqqfa formalment fl-2003. Ir-rwol prinċipali ta’ din it-Taqsima hija li tagħti l-

assistenza teknika meħtieġa f’investigazzjonijiet kriminali fejn il-kompjuter huwa l-

mira jew il-mezz użat. Is-Cyber Crime Unit hija magħmula minn membri tal-Korp tal-

Pulizija li huma mħarrġa fl-investigazzjoni ta’ reati kriminali li jseħħu permezz tal-

internet jew il-kompjuter. 

Kif mistenni, ix-xogħol tas-Cyber Crime Unit kompla jiżdied matul din is-sena ukoll. Din iż-

żieda hija mistennija peress li iktar mas-soċjeta tagħmel użu mit-teknoloġija, iktar hemm 

il-possibbilta li persuna tkun involuta bħala vittma jew aggressur ta’ reat. L-avvanzi fit-

teknoloġija kif ukoll id-direzzjonijiet strateġiċi tal-Gvern Malti għal iktar użu tal-internet 

jiggarantixxu żieda fix-xogħol tas-Cyber Crime Unit anke fis-snin li ġejjin. 

Matul l-2015, is-Cyber Crime Unit kienet involuta fi 874 investigazzjoni. Din hija żieda ta’ 

49.7% meta kkomparata mas-sena preċedenti. 
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L-iktar tliet reati komuni fil-każijiet li jinvolvu is-Cyber Crime Unit huma investigazzjonijet 

dwar Insulti, Theddid u Vjolenza Privata (32.4%), Użu mhux kif dovut tal-Kompjuter 

(28.3%) u Frodi, Falsifikazzjoni u Miżapproprazzjoni (22.9%). 

It-tabella t’hawn taħt telenka in-numru u tip ta’ investigazzjonijiet kriminali li fihom is-

Cyber Crime Unit ġiet mitluba tagħti assistenza teknika. 

 

  2014 2015 

Tixrid ta’ Materjal Pornografiku 15 3 

Pussess u tixrid ta’ materjal indiċenti li jinvolvi 

minuri 
8 7 

Użu mhux kif dovut tal-Kompjuter (Computer 

Misuse) 
160 247 

Flus foloz 0 1 

Frodi, Falsifikazzjoni u Misapproprazzjoni 110 200 

Traffikar ta’ Persuni 3 1 

Ksur tal-Att tal-Logħob (Illegal Gambling) 2 4 

Tixwix għal mibgħeda razzjali 6 12 

Ġbir ta’ informazzjoni dwar rapporti oħrajn 47 39 

Ġbir ta’ informazzjoni dwar persuni rrapurtati 

nieqsa 
5 11 

Insulti, Theddid u Vjolenza Privata 183 283 

Qerq fil-kummerċ (Intellectual Property Rights) 2 2 

Delitti oħrajn 27 32 

Prostituzzjoni 1 3 

Reati sesswali, inkluż Korruzzjoni ta’ Minorenni 11 14 
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Terroriżmu 4 15 

Total 584 874 

 

Matul l-istess perjodu, is-Cyber Crime Unit ġabret 314-il oġġett sabiex jiġu analizzati u 

dokumentati. Din hija żieda ta’ 37.7% fuq is-sena preċedenti. 

Wieħed irid ukoll jikkunsidra illi l-ammont ta’ data li tista tinżamm f’apparat elettroniku 

żdiedet sostanzjalment. Għaldaqstant, iż-żmien meħtieġ sabiex jiġi pproċessat apparat 

eletroniku illum qiegħed jiżdied ukoll peress li hemm iktar data li trid tiġi analizzata.  

Is-Cyber Crime Unit regolarment tirċievi informazzjoni dwar rapporti li jkun saru mal-

Internet Hotline, imħaddem mill-Aġenzija Appoġġ, dwar reati kriminali li jkunu ġew 

rrapurtati permezz ta’ dan il-mezz. Fil-fatt, is-Cyber Crime Unit hija l-kuntatt prinċipali 

għall-Aġenzija Appoġġ f’dan ir-rigward. Matul l-2015, il-Memorandum of Understanding li 

s-Cyber Crime Unit għandha mal-Aġenzija Appoġġ dwar il-proċeduri mħaddma fir-rigward 

tar-rapporti li jaslu permezz tal-Internet Hotline ġie rivedut.  

Matul l-2015, is-Cyber Crime Unit kienet involuta f’71 taħdita li kienu intiżi sabiex jitqajjem 

iktar għarfien dwar l-użu responsabbli tat-teknoloġija u kif wieħed jista’ jevita li jkun 

vittimizzat waqt li jkun qiegħed fuq l-internet. Dawn il-laqgħat kienu ddisinjati sabiex jiġu 

indirizzati l-bżonnijiet partikolari tal-udjenza ta’ dawn it-taħdidiet li saru għall-għalliema, 

ġenituri, żgħażagħ u tfal. 

Inizijattiva ġdida introdotta matul l-2015 ħadet il-forma ta’ taħdidiet ma’ anzjani li jattendu 

iċ-Ċentri ta’ Matul il-Jum tal-Gvern. Dawn it-taħdidiet, li saru bil-kollaborazzjoni tal-Active 

Ageing Unit fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilitá u 

Anzjanitá Attiva, ġew milqugħa b’mod pożittiv. 

Inizzjattiva ġdida oħra kienet il-publikazzjoni ta’ materjal t’informazzjoni (Tip Sheets) dwar 

l-użu sigur tal-internet li sar bl-għajnuna tal-Uffiċju tal-Kummissarju għat-Tfal. Dan il-

materjal, maħsub sabiex jiġi mqassam f’attivitajiet ta’ prevenzjoni mill-membri tas-Cyber 

Crime Unit, ġie użat għall-ewwel darba fl-2015.  

Matul l-istess perjodu, is-Cyber Crime Unit pparteċipat 25 inizjattiva ta’ prevenzjoni li saru 

permezz tal-mezzi tax-xandir. Dawn l-inizjattivi jinkludu programmi fuq it-televixin, radju 

kif ukoll intervisti għal gazzetti.  
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Inizjattiva ta’ prevenzjoni li s-Cyber Crime Unit ilha għal dawn l-aħħar snin involuta fiha 

hija l-kampanja t’informazzjoni li qed issir bħala parti mill-proġett imsejjaħ “Be Smart 

Online” varat mill-Awtoritá Maltija tal-Komunikazzjoni bi sħab mal-Uffiċċju tal-

Kummissarju tat-Tfal, Aġenzija Appoġġ, id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, Skejjel tal-Knisja 

u l-Korp tal-Pulizija.  

Waħda mill-aktar inizjattivi ta’ prevenzjoni tas-Cyber Crime Unit huwa t-tħaddim ta’ Child 

Abuse Internet Filter. Permezz ta’ din l-inizjattiva, utenti tal-internet Maltin li jkunu qed 

jipprovaw jaċċedu ġo siti fuq l-internet li fihom materjal indiċenti ta’ minuri jiġu mibgħuta 

ġo “STOP Page”. Din hija inizjattiva kontinwa oħra li tirrikjedi aġġornamenti regolari tal-

listi ta’siti li qed jiġu bblokjati dawk li jipprovdu l-internet lokali kollha qablu li jipparteċipaw 

f’din l-inizjattiva b’mod volontarju.  

Involviment mal-komunità fuq livell lokali 

Is-Cyber Crime Unit ipparteċipat f’numru ta’ workshops li ġew organizzati sabiex tiġi 

diskussa u mfassla l-istrateġija diġitali tal-gvern għal perjodu 2014-2020 imsejħa Digital 

Malta. Matul dawn il-laqgħat, is-Cyber Crime Unit ikkontribwiet sabiex jiġu indirizzati 

b’mod aħjar il-kapaċità tal-infurzar tal-liġi fuq l-internet kif ukoll jiġu implimentati iktar 

miżuri ta’ prevenzjoni.  

Apparti dan, is-Cyber Crime Unit ġiet involuta ukoll f’konsultazzjonijiet li saru sabiex tiġi 

mfassla l-ewwel Cyber Security Strategy għal Malta. Dan id-dokument huwa maħsub li 

jiġi ppublikat matul l-2016. 

 

Capacity Building 

Il-membri tas-Cyber Crime Unit ibbenefikaw minn numru ta’ korsijiet ta’ taħriġ matul l-

2015. Matul din is-sena, kull membru tas-Cyber Crime Unit irċieva medja ta’ ġimgħatejn 

jew tliet ġimgħat ta’ taħriġ speċjalizzat permezz ta’ korsijiet li ġew organizzati minn 

entitajiet oħrajn.  

Matul l-2015, l-Ispettur inkarigat mis-Cyber Crime Unit ta diversi lezzjonijiet lil rekluti u 

kadetti li kienu qed isegwu korsijiet ta’ taħriġ fl-Akkademja tal-Pulizija. L-iskop wara dawn 

il-lezzjonijiet kien biex jitqajjem iktar għarfien dwar ir-reati li jsiru permezz tat-teknoloġija 

kif ukoll jiġi spjegat f’liema ċirkostanzi tista’ tintalab l-għajnuna tas-Cyber Crime Unit.  
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Parteċipazzjoni f’fora internazzjonali 

Strateġija u politika 

L-Ispettur responsabbli mis-Cyber Crime Unit qed jirrappreżenta lil Malta f’żewġ 

prioritajiet taċ-ċiklu ta’ politika tal-Unjoni Ewropea biex tiġi ttrattata l-kriminalita 

internazzjonali organizzata u serja magħruf aħjar bħala “EMPACT”. Dawn il-prijoritajiet 

huma msejħa “Cybercrime – Online Child Sexual Exploitation” u “Cybercrime – Cyber 

Attacks”. Matul l-2015, Malta mexxiet waħda mill-attivitajiet fil-prijorità dwar l-abbuż tat-tfal 

fuq l-internet li kien jisimha “Activity 3.2 – Researching the management of convicted 

child sex offenders”. Din l-attività kienet issaportjata mill-Greċja u Spanja.  

Is-Cyber Crime Unit regolarment tipparteċipa f’laqgħat tal-European Cybercrime Task 

Force (EUCTF). Dan il-grupp, magħmul mill-kapijiet tat-taqsimiet li jinvestigaw is-cyber 

crime minn madwar l-Ewropa kollha, jiltaqa’ regolarment fil-kwartieri tal-Europol biex 

jiddiskuti fenomeni ġodda u kif dawn jistgħu jiġu indirizzati mill-forzi tal-ordni.  

Is-Cyber Crime Unit hija wkoll rrapreżentata fil-European Computer Training Education 

Group (ECTEG) li ġie mwaqqaf sabiex jirriċerka u jfassal opportunitajiet ta’ taħriġ għal 

pulizija fuq suġġetti relatati ma’ investigazzjonijet ta’ reati li jsiru permezz  

Inizzjattiva ġdida li fiha bdiet tipparteċipa s-Cyber Crime Unit hija il-European Cybercrime 

Prevention Network. Apparti il-qsim ta’ materjal ta’ prevenzjoni li jkun sar f’pajjiżi differenti 

u ideat, matul l-2015 dan il-grupp fassal ktejjeb imsejjaħ “Social Media Handbook for Law 

Enforcement” bl-iskop li jkun t’għajnuna għal attivitajiet ta’ prevenzjoni li jsiru madwar l-

Ewropa. 

Matul ix-xahar ta’ Settembru 2015, Malta ġiet evalwata fuq il-miżuri li qed tieħu kontra is-

cyber crime bħala parti mill-attivitajtiet tal-Working Party on General Matters including 

Evaluations (GENVAL) tal-Kunsill tal-Ewropa. L-attivitajiet f’dan il-proċess ta’ 

evalwazzjoni ġew ikkordinati mill-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali bis-sehem 

attiv tas-Cyber Crime Unit u l-International Relations Unit tal-Pulizija. Ir-rapport dwar 

Malta wara din l-evalwazzjoni huwa mistenni li jiġi ppublikat matul l-2016.  

 

Proġetti minn fondi Ewropej 

Matul l-2015, ġie fi tmiemu proġett kofinanzjat taħt il-programm “ISEC” bl-isem “Children 

– Potential victims of crime on the internet”. Dan il-proġett kien kofinanzjat mill-Aġenzija 
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għas-Sigurtà Nazzjonali tal-Bulgarija (SANS) u r-Romanian International Agency for 

Crime Prevention and Security Policies (IACPSP). Ġie organizzat kors ta’ taħriġ għall-

Pulizija tal-Bulgarija fl-2015. Dan il-kors kien intiż sabiex jagħti tagħrif dwar l-

investigazzjoni ta’ abbuż tat-tfal permezz tal-internet lill-investigaturi li huma mxerrda 

madwar it-territorju Bulgaru kollu. Membru mis-Cyber Crime Unit ta’ Malta ġie mqabbad 

sabiex jipprepara kif ukoll jagħti lezzjonijiet matul dan il-kors. L-aħħar attività ta’ dan il-

proġett kienet konferenza organizzata fil-Bulgarija għal uffiċjali għolja tal-pulizija mill-

Bulgarija, Rumanija u Malta.  

Criminal Records Office 

Fis-sena 2015, l-uffiċċju tal-kondotti ħareġ 58,000 Ċertifkat tal-kondotta bi ħlas ta €2.50c 

il-wieħed, kif ukoll 1,397 Fedina Penali bi ħlas ta’ €5.50 il-waħda. It-total ta flus miġbura 

minn dan l-uffiċju kien ta’ €172.254.89c 

Dan l-uffiċċju rċieva 18,075 kundanna minn diversi sezzjonijiet tal-korp. Minn dawn, 

11,080 kienu fuq kundanni ta’ delitti filwaqt li 6,995 kienu fuq kundanna ta’ 

kontavenzjonijiet. 

Fl-aħħar nett, in-numru ta’ kazijiet deċiżi li rċieva dan l-uffiċċju kien ta’ 17,035 li minnhom 

4,769 huma ta’ kumpilazzjonijiet, u 12,266 ġejjin minn kawzi sommarji. 

 

Skwadra ta’ Kontra d-Droga 

Tul is-sena li għaddiet l-iskwadra ta’ Kontra l-Vizzju tad-Droga rnexxiela tikkonkludi 

b’suċċess numru ta’ investigazzjonijiet li kienu jinvolvu traffikanti kemm lokali u barranin 

kemm fuq livell ta’ traffikar per se kif ukoll ta’ importazzjoni u assoċjazzjoni fit-traffikar u l-

importazzjoni tad-droga f’dawn il-gżejjer.  

Il-preżenza ta’ membri tal-iskwadra fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta kif ukoll ġewwa s-

Seaport Terminal baqgħu fuq il-lista ta’ prijoritajiet tal-iskwadra fejn titjiriet speċifiċi ġew 

mogħtija importanza iktar minn oħrajn u dan abbazi ta’ informazzjoni speċifika li l-istess 

pulizija jkollha. Mhux l-ewwel darba li f’dawn iċ-ċirkostanzi tintalab l-għajnuna ta’ fizzjali 

tad-dwana ukoll. Ikun hemm okkażjonijiet oħra fejn waqt ċertu operazzjonijiet li jinvolvu l-

importazzjoni u/jew traffikar tad-droga mill-baħar intalbet l-assistenza tas-sezzjoni 

marittima tal-Forzi Armati ta’ Malta. 



122 

 

Din l-istrateġija tat eżitu pożittiv fejn f’dawn l-aħħar snin ġew maqbuda ammonti 

sostanzjali ta’ droga kokaina, eroina, raża tal-kannabis u l-pjanta kannabis kollha jew 

parti minnha. Biss, effett kollaterali ta’ dawn is-suċċessi kien li l-istess individwi involuti 

f’dawn iċ-ċrieki lokali u internazzjonali ta’ traffikar tad-droga rfinaw u saħansitra biddlu 

kompletament il-modus operandi tagħhom. Ġie stabbilit illi dawn il-gruppi ta’ kriminalità 

organizzata li jittraffikaw fid-droga huma fil-parti l-kbira tagħhom immexxijin minn rġiel ta’ 

nazzjonalità Afrikana speċifikament minn pajjiżi fl-Afrika tal-Punent. Biss għar-rigward tal-

persuni li jintbagħatu bid-droga l-hekk imsejħa couriers in-nazzjonalità tagħhom minn 

waħda predominantement Afrikana issa nbidlet fejn persuni minn diversi pajjiżi tal-

Ewropa u anki minn pajjiżi Sud Amerikani qed jiġu reklutati minn dawn it-traffikanti.  

Iktar minn hekk il-mod kif dawn il-couriers qegħdin jivvjaġġaw saru ferm iktar kumplessi u 

ferm iktar diffiċli biex wieħed jifhem u jiddetermina bħal pereżempju użu iktar estensiv 

tas-servizzi postali u tal-aġenziji li joffru servizz ta’ Courier Delivery ta’ pakketti ta’ ċertu 

daqs.  

Dan kollu jagħti lill-Pulizija eżekuttiva stimoli u inċentivi ulterjuri sabiex jiġu identifikati 

kemm il-modus operandi ta’ dawn l-organizzazzjonijiet kriminali kif ukoll biex jiġi 

determinat kif qed jinbidel il-profil tal-istess couriers. Dawn id-diffikultajiet qegħdin jiġu 

affrontati permezz ta’ koperazzjoni bejn l-entitajiet governattivi kollha konċernati kemm 

fuq livell lokali kif ukoll fuq livell Ewropew u internazzjonali.  

Prijorità oħra tal-iskwadra tibqa’ dik li tikkonċerna l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni tal-

hekk imsejħa street-pushers.  

Kwantità ta’ Droga maqbuda fi Grammi – 2015 

 

Tip ta’ Droga  - 

Kwantità 

(grammi) 

      

CrackKokaina - 15.187 

Kokaina - 21235.668 

Eroina - 3878.446 
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Raża tal-

Kannabis - 69924.0259 

Il-Pjanta 

Kannabis 

kollha jew 

biċċa minnha  - 4030.522 

Żerriegħa tal-

Kannabis - 100222 

Ecstasy - 1404 

Mephedrone - 109.716 

Amfetamina - 1g 

Joints tal-

Kannabis - 28.5 

Legal highs - 36.968 

Pjanti tal-

Kannabis - 28 

MDMA(trab) - 10.836 

LSD - 10 

Ketamina - 5.5 

Magic 

Mushrooms - 5ml 

Metamfetamina - 2.5 

 

Statistika rigward arresti , tfittxijiet li saru u sentenzi li ġew mogħtija fil-2015 
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Akkużi fuq 

pussess sempliċi 
 

408 

Akkużi fuq traffikar 

u pussess aggravat 

118 

Akkużi: oħra 1 

Akkużi: qrati tal-

ġustizzja* 

272 

Akkużi: tribunal 255 

Persuni arrestati 559 

Sentenzi mogħtija 436 

Tfittxijiet li saru 339 

 

 

* B’referenza għall-istatistika li tirrigwarda akkużi maħruġa quddiem it-tribunal din l-

istatistika tirreferi għall-akkużi li joħroġu mill-Kap 537 tal-Liġijiet ta’ Malta li ġie fis-seħħ 

f`April tas-sena 2015  

Skwadra ta’ Kontra l-Vizzji 

Din l-iskwadra hija responsabbli mill-investigazzjonijiet li jikkonċernaw reati sesswali, 

vjolenza domestika, abbuż tat-tfal, negliġenza tat-tfal, kontroll ta’ prostituzzjoni, nies 

nieqsa, logħob illegali, lottu klandestin, pedofelija fuq l-internet u traffikar tan-nies fost 

ħafna oħrajn. 

Prijorità hija mogħtija lill-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali u l-kontroll fuq it-tlajjar u 

tħajjir għall-prostituzzjoni. Bosta persuni ġew imressqa l-qorti wara raids, spezzjonijiet u 

investigazzjonijiet b’suċċess li jikkonċernaw dawn ir-reati serji. 

Kif imsemmi aktar ’il fuq, il-kontroll fuq it-tlajjar u t-tħajjir għall-prostituzzjoni baqgħu għolja 

fl-aġenda fl-Iskwadra ta’ Kontra l-Vizzji matul is-sena 2015. Attenzjoni speċjali ġiet 

mogħtija lil ċertu postijiet magħrufa għat-tlajjar tal-prostituti, kif ukoll oħrajn ġodda fil-

Gżira, Msida, Marsa, Ta’ Xbiex u Ħal Far. Attenzjoni speċjali ngħatat wkoll għal preżenza 
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ta’ minuri ġewwa postijiet ta’ divertiment fid-diversi lokalitajiet fil-gżejjer Maltin b’enfażi 

partikolari fuq il-lokalità ta’ Paceville.  

Din l-iskwadra għandha wkoll rwol important dwar vjolenza domestika li jinkludu abbuż 

tat-tfal, negliġenza tat-tfal u argumenti familjari fost oħrajn. 

Argument ieħor taħt din il-kategorija huwa t-tfittxija għal persuni nieqsa. Dawn in-nies jiġu 

intervistati biex jiġi stabbilit il-fattur għaliex telqu minn darhom. Dan iseħħ biex dawn 

jkunu jistgħu jiġu megħjuna u x’azzjonijiet jistgħu jittieħdu f’kull każ partikolari. Ovvjament 

dan jinkludi l-involvement ta’ organizzazzjonijiet oħra biex ikunu jistgħu jgħinu lil dawn in-

nies bl-aħjar mod possibbli.  

Din l-iskwadra tagħti attenzjoni ukoll każijiet ta’ prostituzzjoni minn nisa ta’ nazzjonalitá 

barranija. F’dan ir-rigward, postijiet magħrufa għall-irġiel ġew spezzjonati biex jiġi żgurat li 

dawn l-attivitajiet ma jseħħux. Postijiet indikati fejn jista’ jkun li qed issir xi forma ta’ 

prostituzzjoni ta’ nisa barranin jiġi investigat minnufih. 

Fl-eżekuzzjoni ta’ ordnijiet mill-qorti, Social Workers jiġu assistiti mill-Iskwadra ta’ Kontra 

l-Vizzji meta dawn jiġu bżonn l-assistenza, kif ukoll jeskortaw nisa li jingħataw post fejn 

joqgħodu u kif ukoll meta jkollhom bżonn il-protezzjoni minħabba li jistgħu jiġu vjolentati 

mir-raġel, mill-mara, mis-sieħeb jew mis-sieħba. 

 

L-attivitajiet tal-Iskwadra ta’ Kontra l-Vizzji tas-sena 2015: 

 

Investigazzjonijiet mill-Iskwadra ta’ kontra l-Vizzji 

Matul is-sena 2015 

Suġġett Total 

Persuni Nieqsa 488 

Assistenza lill-ħaddiema soċjali 12 

Vjolenza Domestika 6 

Stupru 18 



126 

 

Korruzzjoni ta’ minorenni 24 

Atti sesswali ma’ minorenni  13 

Negliġenza fuq it-tfal 5 

Bigamija 2 

Arrest illegali 1 

Offiża kontra uffiċjal pubbliku 1 

Fastidju 4 

Fastidju Sesswali 3 

Abbuż Sesswali 11 

Pornografija tat-tfal 8 

Tqassim ta’ pornografija tat-tfal 1 

Sperġur 1 

Tlajjar u Tħajjir għal-prostituzzjoni 196 

Prostituzzjoni 1 

Żamma ta’ Burdell 2 

Traffikar ta’ persuni 4 

Abbuż tat-Tfal 3 

Ma obdiex l-ordnijiet mogħtija mill-

Pulizija 

1 

Spezzjoni ġo Klabb 126 

Rejds għal prostituzzjoni 363 

Rejds għal Lottu Klandestin u 

Logħob illegali 

14 
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Ksur ta’ Att tal-Logħob 9 

Lotto Illegali 13 

Rapport falz 2 

Ċirkolazzjoni ta’ pornografija 1 

Insulti / Theddid 3 

Ksur ta’ Kundizzjoni mogħtija mill-

Qorti 

1 

Feriti fuq il-persuna 1 

Feriti ħfief fuq il-persuna 1 

Feriti gravi fuq il-persuna 1 

Użu ħazin tal-kompjuter 1 

Fabrikazzjoni ta’ evidenza falza 2 

Biża’ li ser tintuża vjolenza  4 

Grooming 2 

Private violence 1 

Reat ta’ Simulazzjoni 1 

Segwiment ta’ persuna bil-mohbi 1 

Attentat vjolenti għall-pudur 4 

Ħsara volontarja 1 

Ippermetta tfal taħt l-etá ġewwa l-

istabilliment 

3 

Oħrajn 5 
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L-Iskwadra ta’ kontra r-Reati Ekonomici 

Il-Pulizija tal-iskwadra ta’ kontra r-Reati Ekonomiċi li taħtha taqa’ wkoll l-Iskwadra kontra 

il-Ħasil tal-Flus hija responsabbli li tinvestiga reati finanzjarji serji. Hija responsabbli li 

tinvestiga varjetá ta’ reati li jinkludu dawn: 

 frodi u miżappropjazzjoni ta’ fondi u oġġetti għad-detriment ta’ individwi u kumpaniji 

privati, il-Gvern ta’ Malta u l-Unjoni Ewropeja;  

 kull tip ta’ falsifikazzjoni ta’ dokumenti, metodi ta’ ħlas, kuntratti eċċ. u l-użu 

frawdulenti tagħhom flimkien ma’ dikjarazzjonijiet foloz lill-awtorijitaet kompetenti; 

 korruzzjoni, influwenza mhux xierqa u serq minn uffiċjali jew impjegati pubbliċi; 

 offiżi relatati ma’ banek, attakki fuq ATMs permezz ta’ skimming, u phishing 

 użura, operazzjonijiet ta’ istituti finanzjarji bla liċenzja u ħruġ minn u dħul fil-pajjiz ta’ 

valuta eċċessiva; 

 flus foloz u reati relatati ma’ tipi differenti ta’ pagamenti; 

 reati relatati mad-Dwana, taxxa fuq il-Valur Miżjud, u attivitajiet ta’ kutrabandu; 

 ksur tad-drittijiet tal-awtur; 

 użu ħażin ta’ kompjuter, hacking, denial-of-service, u frodi relatat mal-internet; 

 falliment frawdulenti, u reati kontra l-Att tal-Kumpaniji u l-Att dwar is-Sevizzi 

Finanzjarji; 

 Ħasil ta’ flus u każijiet ta’ finanzjament ta’ terroriżmu; 

 offiżi dwar logħob fuq l-Internet, u 

 assistenza lill-awtoritajiet ġudizzjarji u pulizija barranin u assistenza reċiproka u legali 

relatata ma’ Europol, Carin/Interpol u mandati ta’ arresti Ewropej.  

 

F’Novembru 2015, ġiet imwaqqfa l-Financial Crimes Analysis Unit fi ħdan l-istess 

dipartiment, u dan bil-għan li jibda jsir analiżi ta’ rapporti finanzjarji, ta’ rendikontijiet ta’ 

kontijiet u tranżazzjonijiet bankarji bħala parti mill-investigazzjonijiet. Sal-aħħar tas-sena 

kienet irċeviet 480 rapport. 

 

Din hija lista ta’ persuni mressqa, arresti u mitkellma mill-iskwadra matul is-sena 2015: 
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Skwadra kontra r-Reati Ekonomiċi/Skwadra kontra l-Ħasil ta’ Flus 

 

 
Irġiel Nisa 

Total 

Numru ta’ persuni mressqin il-

Qorti 

131 29 160 

Numru ta’ każijiet - - 125 

Numru ta’ persuni arrestati 290 69 359 

Numru ta’ persuni interrogati 410 115 525 

Numru ta’ persuni mitkellma 470 119 589 

 

L-Iskwadra ta’ kontra l-Ħasil tal-Flus 

L-Iskwadra ta’ kontra l-Ħasil tal-Flus hija responsabbli li tinvestiga l-każijiet kollha relatati 

ma’ ħasil ta’ flus, liema investigazzjonijiet jibdew jew minn rapporti ta’ tranżazzjonijiet 

suspettużi li jiġu riferuti lil din l-iskwadra mingħand il-Financial Intelligence and Analysis 

Unit (FIAU), jew b’rapporti li l-iskwadra tirċievi minn skwadri oħra fil-korp tal-pulizija. 

Dan id-dipartiment jagħmel xogħol ukoll relatat ma’ talbiet li l-pulizija tirċievi mingħand 

awtoritajiet jew ġurisdizzjonijiet barranin li jitolbu l-assistenza tagħha fuq affarijiet relatati 

ma’ ħasil ta’ flus. Ikun hemm ukoll każijiet fejn dan id-dipartiment jintalab jagħti l-

assistenza tiegħu biex jiġu esegwiti mandati ta’ Arrest Ewropew. 

Meta l-iskwadra ta’ kontra l-ħasil tal-flus tirċievi ittri rogatorji jew rikjesti minn pulizija 

barranin b’talba għall-kollaborazzjoni, dawn jinħadmu b’mod urġenti u mmedjat ħafna 

drabi bl-assistenza tal-Internal Relations Unit fi ħdan il-Korp tal-Pulizija.  

Din l-iskwadra tagħmel ukoll xogħol ma’ istituzzjonijiet oħra barranin bħal ma’ huma 

MONEYVAL/FATF, EUROPOL, OLAF, u CARIN.  

Fl-istess żmien saru dawn l-arresti, nies mitkellma, u nies imressqa: 
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Skwadra kontra l-Ħasil tal-Flus 

Nies arrestati, mitkellma u mressqa l-Qorti fis-sena 2015 

 Total 

Numru ta’ persuni mressqin il-Qorti 2 

Numru ta’ każijiet imressqin il-Qorti 2 

Numru ta’ persuni arrestati 38 

Numru ta’ persuni interrogati  117 

Numru ta’ persuni mitkellma 129 

 

Investigazzjonijiet Partikolari 

Kif diġa spjegat, din is-sena kienet waħda straordinarja fin-numru u livell ta’ 

investigazzjonijiet li ġew imwettqa minn din l-iskwadra. Li ġej huma ftit mill-każijiet. 

 

Qabda ta’ kutrabandu u xorb alkoholiku 

Fis-sena 2015 saret waħda mill-akbar qabdiet ta’ kutrabandu ta’ xorb alkoholiku fejn il-

pulizija flimkien ma’ uffiċjali tad-dwana qabdu 141 pallet li kienu mgħobbija b’ilma 

minerali, energy drinks, nbid u alkohol.  

 

Investigazzjoni rigward attivitá illegali fl-industrija tal-betting minn diversi persuni 

ta’ nazzjonalitá Taljana 

F’Lulju 2015 l-iskwadra ta’ kontra r-reati Ekonomiċi pparteċipat fl-eżekuzzjoni ta’ mandat 

t’arrest Ewropew kontra sittax-il persuna ta’ nazzjonalita’ Taljana fejn dawn kienu qegħdin 

jiġu investigati mill-Guardia di Finanza rigward evażjoni ta’ taxxa, ħasil ta’ flus u 

affiljazzjoni tagħhom mal-grupp mafjuż, Indrangeta. Wara din l-operazzjoni l-pulizija 

Maltija fetħet investigazzjoni, fejn seba’ kumpaniji tal-logħob fuq l-Internet qegħdin jiġu 

investigati. 

Frodi għad-detriment ta’ diversi kumpaniji tal-assigurazzjoni 

Fl-2015 l-iskwadra ta’ kontra r-Reati Ekonomiċi investigat frodi li kien qed isir minn ċirku 

ta’ grupp kriminali għad-detriment ta’ diversi kumpaniji tal-assigurazzjoni. Tmien 
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kumpaniji tal-assigurazzjoni sofrew telf frodulenti li jlaħħaq il-mijiet tal-eluf ta’ Ewro. Tnejn 

u għoxrin persuna ġew imressqin il-qorti b’relazzjoni ma’ dan il-każ. 

 

Aġenzija tal-Gvern 

F’Settembru 2015, l-iskwadra ta’ kontra r-Reati Ekonomiċi investigat allegazzjonijiet 

rigward irregolaritajiet u tixħim ta’ uffiċjali pubbliċi li jaħdmu fl-uffiċini ta’ Aġenzija tal-

Gvern. S’issa seba’ persuni ġew imressqa l-qorti rigward dan il-każ. Erbgħa minn dawk 

imressqa ammettew l-akkużi miġjuba kontrihom u ġew sentenzjati, filwaqt li t-tlieta l-oħra 

għadhom sub judice. 

Taqsima tar-Relazzjonijiet Internazzjonali 

 

It-Taqsima tar-Relazzjonijiet Internazzjonali fi ħdan il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta magħrufa 

bħala I.R.U, tikkonsisti fi tliet fergħat jiġifieri: l-Interpol, l-Europol u is-S.I.Re.N.E. Fi żmien 

qasir ħafna se tibda topera s-sezzjoni tal-A.P.I.S (Advanced Passenger Information 

System – Informazzjoni fuq il-passiġġieri li jaslu Malta qabel it-tluq minn pajjiż ieħor). 

 

Riżultati u Kisbiet 

 Uffiċċju prinċipali għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn Malta u l-Unjoni Ewropea tal-

agenziji tal-infurzar tal-liġi. 

 Parteċipazzjoni fl-evalwazzjonijiet imwettqa mill-Kummissjoni. 

 Kontroll u ivvettjar ta’ Permessi ta’ Residenza ta’ Ċittadini Terzi. 

 Talbiet għal kontroll u verifiki ta’ applikazzjonijiet għaċ-Ċittadinanza. 

 Kontrolli ta’ vetturi li daħħlu Malta u dan fuq talba tad-Dipartiment tad-Dwana u ta’ 

Transport Malta. 

 Kontrolli mitluba ta’ kuljum mill-Pulizija tad-Distrett. 

 Kontrolli u riċerka mitluba mit-Taqsima Kontra t-Terroriżmu. 
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 Aġġornament kontinwu u reviżjoni tal-NSL (National Stop List), inkluż id-dħul ta’ allerti 

li jirrigwardjaw persuni mfittxija sabiex dawn ikunu kkonsenjati lejn il-pajjiż li jridhom 

jew jiġu estraditi. 

 Monitoraġġ ta’ informazzjoni li tidħol fit-Taqsima ta’ S.I.Re.N.E. li jinkludu persuni 

mfittxija għall-arrest u l-estradizzjoni tagħhom u persuni rapportati nieqsa. 

 L-ipproċessar ta’ talbiet u mistoqsijiet u tweġibiet relattivi lit-taqsimiet tas-S.I.Re.N.E 

ta’ membri oħra tax-Schengen. 

 Il-monitoraġġ tar-rapporti kollha mdaħħla fis-Sistema Nazzjonali tal-Pulizija mill-

fergħat kollha tal-Korp Tal-Pulizija. Dan jinkludi kontroll tal-kwalitá u dettalji mdaħħla 

fis-Sistema Nazzjonali tal-Pulizija. 

 Monitoraġġ tas-sistema tal-Interpol I-24/7 

 Assistenza mogħtija lill-Uffiċjali tal-Pulizija Barranin, Maġistrati u Mħallfin b’rabta ma’ 

investigazzjonijiet konġunti, Ittri Rogatorji u osservazzjonijiet oħra. 

 Eżekuzzjonijiet tal-Mandati ta’ Arrest Ewropej (EAW’s), l-arrest tal-individwu, tfittxijiet 

fuq il-post tax-xogħol tiegħu kif ukoll ir-residenza tiegħu, l-eskortar tal-arrestat, teħid 

tal-istqarrijia tiegħu u il-preparamenti kollha relatati għas-smigħ tal-kawża quddiem il-

Qorti kompetenti. 

 Jitnieda l-proċess tal-Estradizzjoni ġaladarba ordnat mill-Qorti sakemm il-persuna 

titlaq minn Malta. 

 

Special Branch 

Immigrazzjoni 

Ir-responsabbilitajiet prinċipali tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni hu l-kontroll tal-fruntieri, il-

kontroll tal-punti kollha ta’ entratura f’Malta biex tiġi evitata immigrazzjoni illegali, jiġu 

kkontrollati d-dokumenti minħabba falsifikar u persuni oħra li ma jkollhomx ir-rekwiżiti biex 

jidħlu f’Malta legalment. Il-ħames punti ta’ entraturi huma l-Ajruport Internazzjonali, 

Seaport, Yacht Marinas tal-Imsida u l-Imġarr u l-Yacht Marina ta’ Għawdex. Hemm ukoll 

posta ta’ Kontroll fit-Terminal tal-Freeport ġewwa Birżebbuġia. Barra minn dan isir kontroll 

mill-Pulizija f’lokalitajiet oħra li minnhom jista’ jkun hemm dħul ta’ persuni b’mod illegali 

jew preżenza ta’ persuni li jkunu llegali.  
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Is-sistema ta’ Visa-on-line tassigura l-proċess tal-applikazzjonijiet skont ir-Regolamenti 

tal-Unjoni Ewropea. Uffiċċju Ad Hoc fit-Taqsima tal-Immigrazzjoni fil-Kwartieri Ġenerali 

tal-Pulizija tieħu ħsieb parti mill-proċess tal-ħruġ tal-Viżi u tassisti lis-Central Visa Unit. 

Mijiet ta’ Viżi jiġu vvetjati kuljum għal proċess eventwali mill-Konsulati Maltin u xi wħud fil-

fruntieri. 

Uffiċċju ieħor, magħruf bħala Central Immigration Office (CIO), huwa responsabbli fuq 

dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ barranin li ma jkollhomx status fiss ġewwa Malta u 

xogħol ieħor li jinkludi proċess ta’ talbiet għal propjetà immobbli u permessi ta’ 

ċittadinanza fost xogħol ieħor. 402 barranin, li ma kellhomx ir-rekwiżiti, ġew rrifjutati dħul 

f’Malta u din parti mill-attività integrali biex tiġi evitata l-Immigrazzjoni illegali. Dawn il-każi 

kienu kollha fl-ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Total ta’ 280 titjira u 112 biċċa tal-baħar 

ġew iċċekkjati mill-pulizija meta ġew rintrodotti il-kontrolli fil-fruntieri mid-9 ta’ Novembru 

2015 sal-aħħar ta’ Diċembru. Fis-sena 2015 kien hemm erba każi ta’ stowaways.  

Matul is-sena 2015 kien hemm total ta’ 577 Return Decisions u Removal Orders li nħarġu 

mit-Taqsima tal-Immigrazzjoni fuq persuni ta’ pajjiżi terzi. 272 minn dawn kienu servuti lill-

persuni meta kienu se jħallu ż-żona Schengen. 200 oħra nħarġu lil persuni ta’ pajjiżi terzi 

li jinsabu Malta regolarment waqt li 150 inħarġu lil persuni li daħħlu regolarment permezz 

ta’ dgħajjes. Għal skopijiet t’identifikazzjoni u proċedura tal-Eurodac dawn tal-aħħar 

itteħdulhom ritratti, marki tas-swaba u dettalji oħra mal-wasla. Barra minn hekk jiġu wkoll 

intervistati u fejn hu possibli jiġu ripatrijati lura lejn pajjiżhom. 

In-numru ta’ kawżi l-Qorti matul is-sena 2015 kompla jikber. Total ta’ 301 minn pajjiżi terzi 

ġew arrestati għal skopijiet ta’ investigazzjoni dwar l-istatus tagħhom ta’ immigrazzjoni. 

171 minnhom tressqu l-Qorti. Minn dawn 174 tressqu fuq dokumenti foloz. Akkużi ta’ nies 

li ppruvaw joħorgu minn Malta kienu wkoll frekwenti ħafna.  

Saru spezzjonijiet frekwenti ħafna f’lokalitajiet varji minħabba migrazzjoni illegali. Din l-

azzjoni ġiet meħuda fuq inizjattiva tad-Dipartiment kif ukoll ma’ korporazzjonijiet oħra 

bħall-ETC. Bħala riżultat ta’ dawn l-ispezzjonijiet, kien hemm diversi persuni li ttieħdu 

proċeduri kontra tagħhom. Barra minn hekk total ta’ 4 employers ġew ukoll imressqa l-

Qorti akkużati bil-ksur tal-Att dwar l-Immigrazzjoni. 

Matul l-2015 kellna total ta’ 182 barranin li ġew ripatrijati lejn pajjiżhom. Fuq dan l-aspett 

il-pulizija kienu responsabbli mill-ġbir tad-dokumenti tagħhom. Barra minn hekk, saru 

diversi talbiet lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin biex inkunu f’pożizzjoni li jkollna aktar 

dokumenti biex isiru aktar repatrijazzjonijiet. F’numru ta’ okkażjonijiet ġew organizzati 
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gruppi ta’ skorti biex jakkumpanjaw lill-individwi waqt dawn l-operazzjonijiet. Ħadna wkoll 

sehem fl-operazzjonijiet tal-Frontex ‘Joint Repatriation Flights’ fejn fihom ġew irritornati 

lejn pajjiżhom 9 persuni ta’ nazzjonalità Niġerjana. 

 

L-Uffiċċju tal-Eurodac 

Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni huma responsabbli wkoll mill-uffiċċju tal-Eurodac. F’dan l-

uffiċċju jinżammu r-rekords tal-marki tas-swaba ta’ dawk il persuni terzi li jkunu qegħdin 

japplikaw għall-ażil u tal-Immigranti illegali kollha, li permezz ta’ Central Database, jiġu 

maqsuma mal-membri kollha tal-UE. Dan l-uffiċċju hu responsabbli wkoll għal kull rispons 

ta’ kull talba għal background checks tal-Immigranti kollha li jinsabu fil-pajjiżi tal-Unjoni 

Ewropea.  

Hemm kollaborazzjoni mill-qrib mar-Refugee Commissioner li teknikament huwa 

responsabbli mill-attivitajiet tad-Dublin. Jiġu żgurat li d-data kollha tidħol fis-sistema 

tagħna. 

Matul is-sena 2015 kien hemm total ta’ 583 talba għall-informazzjoni minn pajjiżi differenti 

u 451 oħra ġew aċċettati f’Malta wara li saru il-verifki neċessarji. 

Servizz ta’ protezzjoni u kordinazzjoni 

L-iSpecial Branch hija wkoll responsabbli fil-koordinazzjoni ta’ meta jkun hemm bżonn 

protezzjoni ta’ diversi VIP’s li jiġu Malta. Barra dan, it-taqsima torganizza wkoll is-sigurtà 

ta’ diversi events li jiġu organizzati Malta li jkunu jeħtieġu ċertu livell ta’ sigurtà. Għal dan 

il-għan it-taqsima tagħmel kuntatt ma’ taqsimiet oħra tal-korp fosthom id-Distretti, 

Taqsima tat-Traffiku u r-Rapid Intervention Unit. 

Għassa tal-Pulizija tal-Ajruport 

L-iSpecial Branch hija wkoll responabbli miż-żoni pubbliċi tal-Ajruport internazzjonali ta’ 

Malta kif ukoll miż-żoni tal-Cargo.  

Id-doveri tal-pulizija tal-ajruport huma attivi ħafna f’dak li huma spezzjonijiet u road 

blocks, kif ukoll azzjoni pro attiva fl-area kollha tal-ajruport. Huma wkoll responsabbli miċ-

ċentru ta’ detenzjoni tal-MIA. 
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Servizzi Protettivi 

Rapid Intervention Unit 

L-oġġettiv prinċipali ta’ din l-iskwadra huwa dak li jipprovdi assistenza 24 siegħa kuljum. 

Din l-assistenza tkun indirizzata kemm lejn il-pubbliku kif ukoll lejn id-diviżjonijiet/skwadri 

oħra tal-korp fl-iqsar ħin possibbli. 

Dan l-għan jiġi implimentat f’dawn ir-rekwiżiti li jaqgħu taħt ir-responsabilitajiet ta’ din l-

iskwadra partikolari. 

 Ronda fit-toroq. 

 Sorveljanza statika ma’ diversi ambaxxati barranin. 

 Skorti ma’ oġġetti prezzjużi. 

 Intervent f’rigward t’alarm f’banek kif ukoll f’residenzi oħra. 

 Kontroll tal-massa. 

 Jagħtu assistenza lill-membri tal-korp f’taqsimiet/skwadri oħra. 

 Twettiq ta’ raids partikolari kif ukoll raids ma’ taqsimiet oħra. 

 Jipprovdu sigurtà ma’ persuni distinti f’Malta. 

 Tieħu ħsieb il-loġistika meħtieġa għar-rigward it-taħriġ kif ukoll tieħu ħsieb il-

manutenzzjoni tal-post. 

 

Ġew imwettqa 491 arrest fuq persuni li kellhom x’jaqsmu ma’ xi tip ta’ kriminalità. Il-

maġġoranza ta’ dawn l-arresti saru fuq persuni in konnesjoni ma’ reati relatati ma’ droga. 

Total ta’ 1,542 vetturi bil-mutur twaqqfu u kkontrollati mill-RIU. Persentaġġ kbir minnhom 

twaqqfu waqt li kienu qed isiru dawk riferuti bħala road checks f’diversi lokalitajiet madwar 

Malta.  

Matul din l-istess sena ġew misjuba diversi vetturi bil-mutur rappurtati nieqsa li kienu 

jammontaw għal 11. Mill-banda l-oħra, 30 vettura oħra bil-mutur ġew traċċati fejn kienu qed 

jiġu mfittxa in konessjoni ma’ reati kriminali. Membri minn din l-istess skwadra rnexxilhom 

jintervjenu f’50 każ ta’ suwiċidju. 

L-RIU kienet mitluba tintervjeni f’632 każ relatati ma’ argumenti jew ġlied, 107 rapporti ta’ 

serq minn ġewwa djar residenzjali, assistenza għal 40 każ ta’ ħsara volontarja, assistenza 

ta’ 100 rapport fir-rigward ta’ ħruq jew xi splużjoni, 3 rapporti rigward bombi jew theddid ta’ 

splużjoni, 3 rapporti ta’ qtil, 4 inċidenti fejn kien involut l-użu t’armi regolari, 6 każi ta’ feriti 

minn arma bil-ponta, kif ukoll 9 inċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol. 
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Minn barra dan it-tip t’assistenza, RIU marret fuq 43 każ fejn kienu involuti xi uffiċjali pubbliċi 

oħra. Kien hemm 49 każ li jirrigwarda assistenza lill-kumpaniji terzi waqt it-traġitt ta’ flejjes 

kbar minn post għal ieħor b’użu ta’ cash vans. Matul din l-istess sena l-RIU intalbu biex 

jassistu għal 365 każ fejn membri oħra barra minn din it-taqsima kellhom bżonn l-intervent 

ta’ din l-iskwadra. Ta’ min jgħid li kien hemm 33 każ fejn l-RIU ssejħu għax kien hemm il-

bżonn immedjat biex jintervjenu f’ħinijiet fejn membri oħra tal-korp kienu qed jiġu aggrediti. 

Ta’ min jgħid li l-RIU marret fuq 1,780 alarm li ġew attivati f’diversi djar residenzjali u oħrajn. 

Kien hemm ukoll 193 aċċident stradali u 15-il eżami ta’ nifs kien meħtieġ. Barra minn dan, il-

membri minn ġewwa din l-istess skwadra kienu ħarġu/kitbu 103 ċitazzjoni rigward 

kontravenzjonijiet oħra. 

Matul 2015 attenzjoni partikolari kienet indirizzata fuq Paceville. Fil-fatt l-RIU dejjem tagħti 

prijorità biex tasal minnufih f’din l-akwata fl-inqas ħin possibbli minħabba n-natura partikolari 

tal-post kif ukoll minħabba l-problemi li jistgħu jinħolqu u dan bi skop biex jiġu 

issalvagwardjat kemm il-pubbliku ġenerali u b’mod speċjali biex tassisti lill-membri l-oħra tal-

korp li jkunu xogħol hemm ukoll. 

Matul is-sena 2015, l-RIU kienu imsejħa wkoll biex jagħtu l-assistenza tagħhom waqt 

attivitajiet sportivi/avvenimenti jew protesti oħrajn fejn ikun hemm folol kbar ta’ nies li jistgħu 

jaqilgħu xi inċident jew inkwiet ieħor.  

Kien hemm total ta 67 okkażjoni fejn l-RIU pprovdew sigurtà personali lil persuni dinjitarji 

waqt li kienu f’Malta. 2015 kienet ukoll waħda t’impenn kbir f’rigward il-ħtieġa akbar ta’ dan 

it-tip ta’ sigurtà minħabba l-Valletta Summit kif ukoll iċ-CHOGM fejn kien hemm 135 il-sigurtà 

oħra personali matul dawn iż-żewġ avvenimenti. 

L-RIU għandha ukoll il-branka li tieħu ħsieb it-taħriġ tal-membri tagħha kif ukoll tieħu ħsieb it-

taħriġ ta’ membri oħra minn skwadri oħra fi ħdan il-korp. L-għalliema tal-RIU wkoll jiġu 

mħarrġa f’dawk is-suġġetti fejn ikun hemm bżonn biex iżommu ruħhom aġġornati. Ta’ min 

jgħid li matul 2015, l-RIU tat lil madwar 200 membru tal-korp ieħor mhux membri fl-RIU 

taħriġ speċjalizzat fil-protezzjoni u s-sigurtà personalizzata fejn 150 irnexxielhom jilħqu l-

livell meħtieġ. 
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Administrative Law Enforcement Unit 

Xogħol l-ALE huwa li jipproteġu l-ambjent. Matul is-sena 2015, tressqu 1,339 persuna 

b’ċitazzjonijiet. L-infurzar kien iffukat fuq reati kontra l-Litter Act, rimi illeġali ta’ skart, kaċċa u 

nsib illegali, attivitajiet illegali fl-ibħra Maltin, kif ukoll inħarġu ċitazzjonijiet tat-traffiku.  

Bħas-snin preċedenti l-ALE komplew jikkollaboraw ma’ entitajiet oħra bħad-Dipartiment tas-

Sajd, riġward sajd illegali ta’ tonn, ma’ diversi entitajiet u għaqdiet mhux governattivi (NGOs) 

sabiex tiġi indirizzata l-kaċċa illegali kif ukoll mal-FAM waqt l-istaġun tal-kaċċa.  

Koordinazzjoni ukoll ma’ WBRU rigward kaċċa u nsib illegali matul l-istaġuni miftuħa u anke 

meta l-istaġuni jkunu magħluqa. Membri mit-Taqsima tal-ALE ingħataw seminars rigward 

regolamenti u tibdil ieħor fil-leġiżlazzjoni. Ingħata tagħlim lill-pulizija mill-għaqda WBRU fuq 

kif jintgħarfu l-għasafar u speċi protetti. 

  

Tip ta’ illegalità, u n-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet/kontravenzjonijiet li nħarġu mill-

ALE  

  

Akkużi 2015 

Insib illegali 105 

Kaċċa illegali fuq l-art 59 

Pussess ta' speċi protetti 33 

Bejgħ illegali ta’ għasafar 6 

Att dwar Żibel u Skart 21 

Ksur tar-Regolamenti tal-Ibħra 79 

Ċitazzjonijiet tat-traffiku 571 

Akkużi tat-traffiku 72 

Tipjip fil-postijiet pubbliċi 126 

Att dwar l-Armi 34 

Importazzjoni illegali ta' speċi protetti 5 

Ma rnexxilux jkopri merkanzija/trakkijiet mikxufa 51 

Sajd illegali 20 

Trattament illegali tal-annimali 12 

Diżubbidjenza ta’ ordnijiet tal-Pulizija skont il-liġi 6 

Ilmenti uffiċjali mill-entitajiet Dipartimentali (Kwereli) 28 
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Akkużi oħra illegali 111 

TOTAL 1339 

 

 

Sezzjoni tat-Traffiku 

 

It-Taqsima tat-Traffiku tiffoka prinċipalment fuq il-logo Internazzjonali sabiex issalva 

ħajjiet, bil-prevenzjoni ta' inċidenti tat-traffiku, għajnuna fl-influss tat-traffiku, assistenza 

lis-sewwieqa, pedestrians u utenti oħra tat-triq.  

  

Grazzi għaż-żieda ta’ Spetturi ġodda li ġew stazzjonati f’din is-sezzjoni, l-

investigazzjonijiet setgħu jigu intensifikati bħal: evażjoni tat-taxxa tal-vetturi, vetturi 

kummerċjali illegali, vetturi li mhumiex reġistrati, attivitajiet illegali fil-kisba ta' liċenzji tas-

sewqan permezz ta' dokumenti foloz, identifikazzjoni ta’ vetturi misruqa minn pajjiżi 

barranin, tibdil illegali ta' numri tax-chassis u modifikazzjoni illegali ta’ roti bil-mutur. 

  

Il-Pulizija tat-traffiku jkunu preżenti kuljum għal 17-il siegħa fejn ikopru kemm ir-rush hour 

ta’ filgħodu u kif ukoll ta’ filgħaxija. Ikunu preżenti f’żoni strateġiċi li jintużaw ħafna mis-

sewwieqa, toroq arterjali, jassistu fejn ikun qed isiru diversi xogħolijiet, għeluq ta’ toroq, 

devjazzjonijiet u proġetti nazzjonali ta’ infrastruttura fit-toroq. Dan isir sabiex ikun hemm 

kontroll u jitnaqqsu l-abbużi u l-irregolaritajiet fit-toroq. 

  

Kwistjonijiet differenti li s-Sezzjoni tat-Traffiku tagħmel ħafna enfasi fuqhom huma: 

 

 sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol jew sustanzi projbiti/Drogi 

 sewqan mingħajr l-użu taċ-ċintorin ta’ sigurtà; 

 użu ta’ telefons ċellulari waqt is-sewqan; 

 sewqan fuq red traffic lights; 

 veloċità eċċessiva ta’ sewqan; 

 liċenzji skaduti ta’ vetturi u vetturi mingħajr polza tal-assikurazzjoni; 

 sewwieqa mingħajr liċenzja tas-sewqan; 

 vetturi barranin mhux reġistrati ma’ Transport Malta  

 sewqan perikoluż/negliġenti u li t-traffiku jimxi bl-aktar mod ħieles fit-toroq 

  

Waqt diversi spot checks saru kuljum mill-Pulizija tat-Traffiku, twaqqfu 27,386 sewwieq u 

ngħataw ċitazzjonijiet fejn instab li kien hemm xi irregolaritajiet. Ġew pjanati Operational 



139 

 

Checks fl-iktar postijiet suxxettibbli għall-irregolaritajiet u abbużi li qed jissemmew hawn 

fuq, speċjalment fuq il-ħames qattiela tat-triq jiġifieri sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol 

jew sustanzi projbiti/Drogi, użu ta’ telefons ċellulari waqt is-sewqan, sewqan mingħajr l-

użu taċ-ċinturin ta’ sigurtà, sewqan fuq il-lights meta jkunu ħomor u sewqan b’veloċità 

eċċessiva. Dawn l-operazzjonijiet taw riżultat pożittiv speċjalment fejn jidħol drink-driving.  

 

Il-vetturi mitluqin/vetturi b’numri ta’ reġistrazzjoni barranin, li nstabu jintużaw illegalment 

fit-toroq Maltin ġew irmunkati, kif ukoll saru diversi spezzjonijiet ma’ diversi dealers sabiex 

ma jħallux vetturi fit-toroq pubbliċi.  

  

Hawn taħt għandek issib in-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet li ġew maħruġa mis-

Sezzjoni tat-Traffiku:  

  

In-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet huwa kif ġej :- 

  

In-numru ta’ 

sewwieqa/ 

passiġġieri 

mħarrka  

Akkużi 

maħruġa 
Numru ta’ ċitazzjonijiet  

38,855 1,706 37,149 

  

Waqt diversi attivitajiet ta’ relazzjonijiet pubbliċi, il-Pulizija mis-Sezzjoni tat-Traffiku 

indirizzaw taħdidiet ġewwa skejjel tal-gvern u skejjel privati kif ukoll ġewwa diversi Kunsilli 

Lokali. Apparti minn hekk, din it-taqsima kienet preżenti fuq il-media lokali (kemm 

televiżjoni kif ukoll radju) fejn il-pubbliku kien mogħti għarfien riġward il-kampanja ta' 

sigurtà tat-traffiku.  

  

Din it-Taqsima kienet involuta direttament fl-għajnuna u mplimentazzjoni għall-bidla u 

introduzzjonijiet ta’ leġiżlazzjonijiet/emendi ġodda/emendi. 

  

MT Garage (Workshop/Mt Stores) Section 

Is-sezzjoni tal-Mechanics tal-Pulizija hija maqsuma f'erba' sezzjonijiet:- 

 

 Sezzjoni ta’ tiswija mekkanika 

 It-Taqsima tal-imħażen  
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 Workshop ta’ Panel beating u Spray  

 Sezzjoni ta' tiswijiet elettriċi tal-vetturi  

 

Dawn is-sezzjonijiet jinkludu l-manutenzjoni tal-vetturi tas-servizz tal-Pulizija kollha filwaqt 

li l-imħażen iżommu ir-rekords ta’ xiri ta’ spare parts għall-vetturi. Provvisti u spare parts 

huma akkwistati permezz ta' sejħa għal kwotazzjonijiet u wara li tinkiseb awtorizzazzjoni 

mis-sezzjoni finanzjarja tal-accounts. 

  

Radio Workshop u komunikazzjoni 

 

Il-pulizija ta’ Radio Workshop huma nkarigati mir-radjijiet tal-Pulizija, kemm fissi u kemm 

mobbli, antenni, u sireni tal-vetturi. Jieħdu ħsieb l-imħażen tar-Radio Workshop u r-

radjijiet kollha li jistgħu jinġarru mill-Pulizija. Ir-Radjijiet kollha tal-Pulizija ta' Malta 

issirilhom il-manutenzjonijiet meħtieġa minn din is-Sezzjoni. 

  

Is-sena 2015 kienet sfida kbira għar-Radio Workshop biex issaħħet is-sistema, sabiex is-

sistema laħqet mad-domanda ta’ EU-Africa summit u ċ-CHOGM.  

  

Biex tiżdied is-sigurtà, għal dawn l-avvenimenti kellhom jiġu programmati radjijiet diġitali 

fuq sistema 16 bit. Ma' din il-bidla diġitali tnaqqset l-interferenza u kien hemm kwalità 

aħjar fil-komunikazzjoni. Diversi Radjijiet mobbli kienu programmati li jutilizzaw il-funzjoni 

roaming, għalhekk kull radju kellu sinjal aħjar fil-viċin is-sit mar-repeaters.  

  

Postijiet ta’ network 

  

Biex tinkiseb frekwenza aħjar għar-radjijiet diġitali ġew miżjuda n-numru ta' repeaters fissi 

kif wkoll, 2 vannijiet kienu utilizzati bħala repeaters mobbli. Dan in-network tal-multisite 

repeaters kienu kollha konnessi flimkien, għalhekk kellhom ir-rabta mal-postijiet kollha u 

mal-vannijiet flimkien ma' Network tal-IP. 

 

 Kmamar ta' kontroll temporanju 

  

Għas-Summit tal-Belt Valletta u ċ-CHOGM ġiet installata sistema ta’ komunikazzjoni tar-

radju fil-kmamar ta' kontroll temporanji li kienu użati fil-lukandi u postijiet oħra. Ġiet 

installata sistema temporanja tar-radju ma' sett ta' antenni għal ġol-lukandi u postijiet fejn 
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saru l-attivitajiet. Għal dawn is-sistemi kellhom ifasslu pjanijiet fuq bażi tal-metall sabiex 

jissaportjaw l-antennas u repeaters fissi.  

  

Sezzjoni tal-Klieb 

Matul il-2015 is-Sezzjoni tal-klieb affettwaw diversi dmirijiet.  

  

Il-Klieb ta’ tiftix ta’ droga kif ukoll ta’ tiftix tal-isplussiv ġew mibgħuta sabiex jaffetwaw 

tfittxijiet ġewwa il-Faċilitá Korrettiva ta’ Kordin, kif ukoll diversi tfittxijiet mal-iskwadra ta’ 

kontra d-droga. 

 

Assistew ukoll fi spotchecks mat-taqsima tat-traffiku u tal-RIU. 

 

Saru diversi tfittxijiet ta’ sigurtà ġewwa kmamar u lukandi ta’ dinjitarji fl-avvenimenti ta’ din 

is-sena. 

  

Ġie akkwistat aktar spazju ġewwa t-taqsima peress li l-klieb tat-taqsima tal-protezzjoni 

ċivili ritornaw fil-kwartieri tagħhom. Għaldaqstant se jinbeda proġett ta’ bini gdid ta’ btieħi 

ġodda u tined sabiex jakkomodaw aktar klieb. Dan il-proġett inbeda f’Ottubru 2015 sabiex 

jiġu estiżi l-kennels billi jkollhom btieħi adekwati.  

  

Il-Klieb tat-taqsima ta’ tfittix kontra l-isplussivi kienu użati flimkien mal-AFM EOD biex 

iwettqu tfittxijiet waqt żjarat statali. 

 

Il-Klieb tat-taqsima ta’ kontra l-isplussiv kif ukoll ta’ kontra d-droga ta’ kuljum jattendu l-

Ajruport Internazzjonali ta’ Malta u jaffetwaw rondi bħala prevenzjoni 

 

Fis-sena 2015 il-klieb kienu wkoll amalgamati mal-grupp ALE fuq il-baħar sabiex jaraw 

jekk humiex kapaċi biex jintużaw għal tfittxijiet fuq opri tal-baħar jekk ikun hemm il-bżonn. 

Dan l-eżerċizzju ta riżultati pożittivi għaliex il-klieb urew li jifilħu sigħat sostanzjali fuq l-

baħar. 

  

Matul il-2015 sar taħriġ kontinwu lill-handlers u l-klieb, sabiex jinkiseb riżultat aħjar mill-

klieb u l-handlers nfushom, mill-instructors speċjalizzati fit-taqsimi diversi.  
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Manwal ta’ gwida ta’ operazzjonijiet dwar tfittxija ta’ materjal splussiv kien abbozzat 

sabiex jistabbilixxi linji ta’ gwida ċari għat-tfittxijiet ta’ materjal splussivi. Il-Manwal 

operattiv se ikun approvat uffiċjalment fix-xhur li ġejjin. 

 

Taħriġ tal-klieb K9 

Ġew introdotti 8 klieb ġodda, fejn ingħataw taħrig, u tlesta b’suċċess il-kors bażiku fuq 

specjalizzazzjonijiet kif imsemmija hawn taħt:- 

 2 klieb għat-tiftix ta’ materjal splussivi  

 2 klieb għat-tiftix ta’ drogi  

 4 klieb fuq xogħol ta’ protezzjoni  

  

Sezzjoni tal-Kavallerija 

Il-Pulizija tal-Kavallerija matul is-sena 2015 provdiet diversi skorti Presidenzjali u għall-

viżitaturi ta’ Kapijiet tal-Istati, u għall-Ambaxxaturi li jippreżentaw il-kredenzjali tagħhom. 

  

Wirjiet u relazzjonijiet pubbliċi tkomplew ma’ diversi entitajiet anke waqt avvenimenti 

filantropiċi.  

  

Il-Pulizija tal-Kavallerija attendew ukoll għal diversi drabi fil-korsa tal-Marsa b'konnessjoni 

mat-tlielaq taż-żwiemel. Dawn id-dmirijiet jinkludu xogħol ta’ kontroll tal-folla, bħala 

għajnuna u sabiex ikunu ta’ xhud waqt testijiet kontra d-doping meħuda ta’ żwiemel ta’ 

razza u ġerrejja li jipparteċipaw fl-istess tlielaq. 

  

It-Taqsima tal-Kavellerija kkontribwiet ukoll għall-protezzjoni ta’ kontroll ta' folol fil-

grounds tal-football. 

  

Rondi oħrajn seħħew flimkien ma' taqsimiet tal-Pulizija fosthom mal-ALE (matul l-istaġuni 

tal-kaċċa). 

 

Ronda oħra li ġiet introdotta minn din it-taqsima matul din is-sena hija li pulizija minn din 

it-taqsima bdew jassistu it-traffiku kuljum fl-inħawi tal-Marsa viċin l-istalel kif ukoll joħorġu 

fuq l-irkib f’diversi lokalitajiet ta’ Malta. 
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Distrett 

 

Reġjun A 

Il-Pulizija stazzjonati fir-Reġjun ‘A’ għamlu: 

Total Deskrizzjoni 

262 Tfittxijiet li ġew eżegwiti minħabba 

konessjoni ma’ reat fir-Reġjun ‘A’ jew 

post ieħor 

250 Persuni arrestati minħabba suspetti li 

wetqu xi reat fir-Reġjun ‘A’ jew x’imkien 

ieħor 

286 Spezzjonijiet fit-toroq prinċipali jew 

arterjali 

8804 Kontravenzjonijiet tat-traffiku 

32 Akkużi li nħargu minħabba sewqan taħt 

l-influwenza tal-alkoħol (kampjun tan-

nifs) 

43 Ksur tar-regolamenti tat-titjip 

1 Akkużi li nħarġu minħabba r-reat ta’ 

prostituzzjoni 

2 Akkużi lis-sidien tal-ħwienet talli 

ppermettu persuni taħt l-età fil-ħanut 

tagħhom 

4 Persuni taħt l-età li nstabu jixorbu l-

alkoħol 

8 Persuni taħt l-età li nstabu fi 

stabbiliment tad-divertiment 
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159 Vetturi li ġew irmunkati fis-sena 2015 

122 Rimi ta’ skart f’post pubbliku 

 

 

In-numru ta’ spezzjonijiet f'postijiet ta’ divertiment, li għandhom liċenzja li jbiegħu inbejjed, 

birra u spirtu kien ta’ 5,760 matul l-aħħar sena u nħarġu 48 akkużi għall-ksur ta’ dawn ir-

regolamenti.  

Ir-rondi ta’ matul il-lejl minn uffiċjali pubbliċi laħaq it-316 fir-Reġjun ‘A’. Normalment dawn 

ir-rondi jitwettqu fuq perjodu ta’ erba’ (4) siegħat u dawn isiru fil-ħinijiet ta’ bejn id-

21:00hrs u l-04:00hrs. 

 

Kien hemm ukoll 551 avvenimenti meqjusa kbar fl-istess Reġjun ‘A’ għas-sena 2015. 

Dawn jinkludu fost oħrajn festi fl-irħula, attivitajiet fil-grounds tal-football, tiġrijiet taż-

żwiemel, eċċ. Irid jingħad ukoll li 829 membru tal-korp tal-pulizija li huma stazzjonati fir-

Reġjun ‘A’, f’xi ħin jew ieħor, kienu qegħdin xogħol waqt logħob tal-football. 

Fir-rigward tas-seduti ġol-Qrati li jikkonċernaw lir-Reġjun ‘A’, b’kollox matul 2015, saru 

170 seduta. Numru konsiderevoli ta’ pulizija jkunu msejħa kemm għal dawn is-seduti kif 

ukoll għas-seduti tat-Tribunal Lokali. Fil-fatt, in-numru ta’ affidavits ppreżentat mill-Pulizija 

stazzjonati f’Reġjun ‘A’, matul is-sena 2015, tela’ għal 11,871. Dawn huma maqsuma 

f’4,529 affidavits għall-Qorti u 7,342 affidavits għat-Tribunal Lokali.  
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Każijiet mtella’ l-Qorti (li jġorru piena ta’ aktar minn sentejn priġunerija)-2015  

(REĠJUN ‘A’-Magħqud) 

 

Offiża Nru. Ta’ 

Każijiet 

Irġiel Nisa Minuri taħt 

18-il sena 

– Sess 

maskil 

Minuri taħt 

18-il sena 

– Sess 

Femminil 

 

Armi mingħajr 

liċenzja 

8 8 0 0 0 

Attentat t’omiċidju 1 1 0 0 0 

Drogi (pussess bl-

intenzjoni li tforni) 

28 25 3 0 0 

Drogi (traffikar) 4 4 0 0 0 

Falsifikazzjoni ta’ 

dokumenti 

4 3 1 0 0 

Frodi 5 3 2 0 0 

Ġrieħi ta’ natura 

gravi  

18 16 0 1 0 

Ħarba minn post 

ta’ Kustodja 

3 3 0 0 0 

Ħruq Volontarju 2 2 0 0 0 

Ħsara volontarja 

(‘l fuq minn €250) 

27 23 4 0 0 

Korruzjoni ta’ 

minorenni 

4 4 0 0 0 
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Materjal 

pornografiku 

(Pussess) 

2 2 0 0 0 

Miżapproprijazzjoni 1 1 0 0 0 

Moħqrija 

t’annimali 

3 4 0 0 0 

Offiżi gravi fuq il-

persuna 

32 29 3 0 0 

Omiċidju 

involontarju 

1 1 0 0 0 

Serq – Aggravat 53 45 0 0 0 

Serq – Minn 

stabbiliment (‘l fuq 

minn €233) 

13 11 0 0 0 

Serq – Minn 

vettura 

13 5 0 0 0 

Serq – Ta’ vettura 3 3 0 0 0 

Stupru 2 3 0 0 0 

Użu ħażin tal-

kompjuter 

3 1 1 0 0 

Vjolenza kontra 

uffiċjal pubbliku 

(ink. Pulizija) 

18 15 3 0 0 

 

 

 

TOTAL: 

248 212 27 2 0 
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Reġjun B 

Is-sena 2015 kellha numru sostanzjali ta’ avvenimenti, partikolarment; ir-Referendum tal-

Kaċċa f’Mejju, kif ukoll l-EU – Africa Summit u CHoGM li saru f’Novembru. 

Il-logħob tal-futbol kien ukoll ta’ impenn kbir għall-Pulizija.  

Paceville huwa meqjus bħala post movimentat ħafna u qieghed fil-lenti għal ħafna 

raġunijiet fosthom; minħabba l-fatt sostanzjali ta’ numri ta’ delitti li jiġu rappurtati matul is-

sena, huwa l-post ewlieni ta’ divertiment, u kif ukoll il-pulizja stess stazzjonati fl-Għassa 

ta’ San Giljan. Fil-fatt, dan jirrikjedi numru ta’ pulizija dedikati u li huma mħarrġa għal 

numru ta’ sitwazzjonijiet u ċirkostanzi differenti. Il-lokalità tirrikjedi wkoll pjanar tajjeb ta’ 

tqassim tal-Pulizija.  

Il-lokalità San Pawl il-Baħar (li tinkludi wkoll dik tal-Qawra u Buġibba) hija simili ħafna 

għal dik ta’ Paceville. Fil-fatt hemm numru kbir ta’ barijiet, ħwienet tal-ikel u lukandi li għal 

din ir-raġuni jagħmluh popolari ħafna mal-Maltin u t-turisti. Buġibba u l-Qawra inbidlu 

f’lokalitajiet magħrufa wkoll bħala post li jirrisjedu fih ħafna persuni u familji bi problemi 

soċjali. Għaldaqstant il-pulizija ħafna drabi jkollhom jirrikorru fuq inċidenti ta’ vjolenza 

domestika u problemi oħra relatati mal-familji.  

 

Din l-istatistika ġiet miġbura għal matul is-sena 2015:- 

 

Suġġett Fiġuri 

Persuni Arrestati 752 

Kontrolli fit-toroq 161 

Kontravenzjonijiet tat-traffiku 19,224 

Akkużi rigward testijiet tan-nifs (Breathalyzer) 97 

Akkużi rigward tipjip 160 

Akkużi rigward Prostituzzjoni 30 

Ksur tal-Att dwar żibel u skart 86 
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Ksur ta’ regolamenti dwar ħwienet tax-xorb 211 

Affidavits 12,396 

 

Il-Pulizija tad-Distrett kienu involuti f’numru ta’ investigazzjonijiet matul is-sena. Iżda l-

ikbar suċċess kien l-arrest ta’ grupp ta’ ħallelin barranin li kienu jagħmlu parti minn 

kriminalita’ organizzata. Dawn kienu qed jattakaw il-lokalità ta’ Tas-Sliema. Il-Pulizija tad-

Distrett flimkien mal-membri tas-CID irnexxilhom jidentifikaw ħames stranġieri u tkisser 

ċirku ta’ kriminalità organizzata. Madwar tmienja u għoxrin serqa ġew solvuti.  

Il-preżenza tal-pulizija tjiebet f’Paceville u fid-Distrett ta’ San Ġiljan b’mod ġenerali, 

specjalment fl-aħħar xhur ta’ 2015, fejn kien hemm zieda fin-numru ta’ pulizija hemm 

hekk.  

 

Offiżi ta’ ’l fuq minn sitt xhur priġunerija: 

(Regjun ‘B’) 

 

Reat 
Numru ta’ 

każijiet 
Irġiel Nisa 

Minuri 

taħt it-

18-il 

sena 

Irġiel 

 

Minuri taħt 

it-18-il 

sena 

Nisa 

Abortion  1  1   

Abuse by Public 

Officer 

2 1 1   

Access 15  15   

Accomplice 2 2    



149 

 

Acted as Security 

Officer w/o licence 

1 3    

Alimony 25 25    

Allowing minors into 

discos 

1 1    

Animal Cruelty 8 6 3   

Arms Ordinance 20 22    

Arson 1 1    

Assault 27 19 10   

Attempted Murder 1 1    

Attempted Rape 2 2    

Attempted Theft 26 23 3   

Bodily Harm – 

Against Public 

Officer 

12 10 2   

Bodily Harm-

Grievous 

54 51 5   

Bodily Harm-Slight 198 166 41   

Breaches of Bail 

Conditions 

20 17 3   

Breaches of Court 

Sentence 

4 4    

Breach of Personal 

Guarantee 

1 1    

Breaches of 

Probation 

10 5 5   
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Commercial 

Business without 

licence 

1 1    

Computer Misuse 31 18 13   

Continuous Offence 9 9    

Corruption of Minor 7 6  2  

Damages-Involuntary 50 38 12   

Damages – 

Voluntary (willful) 

106 94 13   

Damages – 

Voluntary 

(willful)/Insults & 

Threats 

1 1    

Defamation  21 14 8   

Disobeying Court 

Orders 

11 11    

Disobeying Police 

Orders 

8 6 2   

Disobeying Public 

Officer 

2 2    

Dog without leash 2 1 1   

Domestic Violence 127 102 24 1  

Driving under the 

influence of alcohol 

3 3    

Driving – slight 

injuries 

1  1   
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Driving-without 

insurance 

23 19 4   

Driving – without 

valid licence 

19 19    

Drugs  57 51 11 1 1 

Drunken Intoxication  10 11    

Drug Trafficking 1 1    

Escape from 

Custody 

1 1    

Evasion of Tax 30 24 6   

Explosive Ordinance 1 1    

Failed to take care of 

minors 

1  1   

Failure to pay 

employees 

2 2 3   

Failure to return 

stolen goods 

27 21 6   

False Particulars to 

Public Officer 

1 1    

False Report 11 6 4 1  

Falsification of 

Document 

12 10 2   

Fear of Violence 202 162 46 2  

F/Arms w/o Licence 1 1    

Fraud 15 11 4   
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GBH/Negligent 

Driving 

2 2    

Harassment 68 56 14   

Homicide 1  1   

Hit & Run 1 1    

Illegal Arrest 7 7    

Illegal Manufacture 

of Fireworks 

1 2    

Illegal Possession of 

Voting Documents 

2 2    

Illegal Trapping  1 1    

Indecent Exposure 2 2    

Indecent Morals 3 3    

Injuries-Grievous 41 39 2   

Injuries – Involuntary 41 31 9   

Injuries-Slight 87 69 18   

Insults & Threats 584 439 175   

Insults & Threats 

towards minors 

1 1    

Involuntary Homicide 4 4    

Loitering  13  13   

Loud Music 8 7 1   

Maritime Authority 6 6    

Misappropriation  1  1   
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Nuisance to 

Neighbours 

3 3 3   

Obscene Words in 

Public 

213 151 64   

Offences against 

Public Officers 

75 48 23  1 

OHSA 5 4 1   

Perjury 2 1 1   

Pornography  1   2  

Possession of False 

Currency 

1 1    

Pretended Rights 120 104 25   

Private Guard w/o 

Licence 

1 1    

Protected Species 6 6    

Public Peace 463 358 124   

Racism  3 3    

Rape 2 2    

Received Stolen 

Goods 

32 28 3 1  

Recidivist 19 15 4   

Relapse 29 20 10   

Sanitary 1 1    

Sexual Offence  1 1    

Substitute without 5 3 2   
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licence 

Tables and chairs 8 6 2   

Telecommunications 

Act 

154 109 45   

Theft – Aggravated 133 128 17   

Theft – By Finding 4 2 2   

Theft – From Vehicle 15 14 1   

Theft – Of Electricity 3 3    

Theft – Of Vehicle 6 6    

Theft – Simple 61 51 13   

Threatening Public 

Officer 

69 54 16   

Trade without licence 9 7 2   

Traffic  194 175 19   

Trapping / Hunting 8 8    

Tumult or affray 1 1    

VAT Offences 39 26 13   

Violence against 

Public Officer 

40 35 6 1  

Violence Indecent 

Assault 

4 4    

Wearing a mask 1 1    

Total 3830 3059 880 11 2 
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IDENTITY MALTA 

 

Dipartiment taċ-Ċittadinanza u l-Expatriates-Sezzjoni tal-Expatriates  

 

Introduzzjoni 

L-akbar sfida li kellu d-Dipartiment quddiemu f’dawn l-aħħar snin kienet il-bżonn li jantiċipa 

għad-domanda fis-servizzi li jipprovdi, mhux l-anqas minħabba l-preżenza ta’ aktar barranin. 

L-introduzzjoni tal-eResidence cards minflok il-karti tal-identità wasslu għal problemi serji fl-

operat tad-Dipartiment.  

Ittieħdet deċiżjoni effettiva li d-Dipartiment jinqasam fi tnejn, bis-sezzjonijiet tar-Residenza u 

taċ-Ċittadinanza jitmexxew minn persuni differenti. Din id-deċiżjoni rriflettiet il-ħtieġa li 

jinqasam ix-xogħol dejjem jikber f’dan id-Dipartiment fl-istess ħin li jiġu indirizzati eluf ta’ 

applikazzjonijiet li kienu waqgħu lura. Il-prijoritajiet urġenti li kellhom jitwettqu minnufih fis-

sezzjoni tal-Expatriates matul is-Sajf tal-2015 kienu dawn: 

- Organizzazzjoni mill-qiegħ nett tal-Front u l-Back Offices sabiex tkun assigurata 

tmexxija bla xkiel tas-sezzjonijiet rispettivi fid-Dipartiment,  

- Servizz ta’ kwalità lil persuni Maltin u barranin li jfittxu għajnuna tad-Dipartiment,  

- Proċessar serju u bla dewmien ta’ applikazzjonijiet għall-permess ta’ residenza ta’ 

applikanti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha rikjesti mid-Dipartiment.  

Dawn il-miri setgħu jintlaħqu biss permezz ta’ investiment adekwat fir-riżorsi umani u tal-

informatika li għandu d-Dipartiment. Hawnhekk mhux qed issir referenza biss għal dawk il-

ħaddiema ġodda li żdiedu fid-Dipartiment sabiex dan ikun f’pożizzjoni aħjar li jlaħħaq mad-

domanda tal-pubbliku, iżda b’taħriġ individwali tal-impjegati skont is-sezzjoni li jaħdmu fiha. 

Sar taħriġ partikolari lill-impjegati li jiffaċċjaw il-pubbliku, l-aktar dwar il-bżonn ta’ gwida ċara 

u professjonali lill-applikanti. Dawn l-isforzi għenu biex sal-aħħar tas-sena l-pubbliku beda 

jinnota titjib sinifikanti fejn jidħlu: (i) l-aċċessibiltà tad-Dipartiment fejn jidħlu gwida u kuntatt, 

(ii) l-ambjent ġenerali tad-Dipartiment, u (iii) anqas dewmien fl-ipproċessar tal-

applikazzjonijiet. Dawn il-fatturi wasslu sabiex id-Dipartiment seta’ jiddedika aktar ħin fejn 

jidħol l-ippjanar, mingħajr ma jkollu bżonn jitlef ħafna ħin sabiex jindirizza l-ilmenti li kienu 

jikkaratterizzaw id-Dipartiment fil-passat.  
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Proġetti 

Sabiex wieħed jifhem tajjeb l-isfond ta’ dawn l-inizjattivi, irid jagħraf il-problemi li kien qed 

iħabbat wiċċu magħhom id-Dipartiment fil-bidu tal-2015. L-akbar problema kienet id-

dewmien fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet, perjodu li ġieli ħa madwar għaxar xhur. Kien 

hemm sitwazzjoni fejn bosta applikazzjonijiet kienu jiġu mitlufa u l-pubbliku kien ikollu 

għalfejn jistenna sigħat sħaħ sabiex jissottometti applikazzjoni fid-Dipartiment. Ma kienx 

hemm sistema ta’ komunikazzjoni u lanqas ħinijiet fissi għall-pubbliku. Hekk kif indika wkoll 

rapport tal-Internal Audit and Investigations Department ftit xhur qabel, kien hemm problemi 

serji fejn tidħol il-kontabbiltà u l-ordni ġewwa d-Dipartiment. Ħafna minn dawn il-problemi 

ġew indirizzati matul is-sena. 

 

 Fergħa tad-Dipartiment ġewwa Ħal-Far 

 

Kategorija ewlenija t’applikanti għal permess ta’ residenza huma dawk il-persuni barranin li 

jgawdu f’pajjiżna protezzjoni internazzjonali. Kull nhar ta’ Ġimgħa d-Dipartiment kien 

jingħalaq sabiex ikunu jistgħu japplikaw ftit għexieren ta’ persuni li jaqgħu f’din il-kategorija. 

Din is-sistema kienet qed tikkawża problema, b’numru ta’ applikanti jorqdu quddiem id-

Dipartiment mill-Ħamis filgħaxija. Din il-problema ssolviet hekk kif mill-bidu tas-sena 2015 

infetaħ uffiċċju ġdid tad-Dipartiment ġewwa Ħal-Far, biswit iċ-Ċentru Miftuħ. Minn dakinhar ‘il 

quddiem dawn il-persuni ingħataw il-faċilità sabiex jinqdew minn uffiċċju speċjalizzat li jkun 

miftuħ matul il-ġimgħa kollha. Is-servizz mill-Head Office baqa’ jingħata wkoll. 

 

 Sezzjoni ġdida għall-applikanti mill-Unjoni Ewropea 

 

Id-Dipartiment waqqaf is-sezzjoni tal-Unjoni Ewropea fid-9 ta’ Lulju 2015. Kien hemm tliet 

problemi ewlenin li kienu qed jaffettwaw l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal dokument ta’ 

residenza sottomessi minn ċittadini tal-UE: (i) in-numru kbir ta’ applikazzjonijiet pendenti; (ii) 

telf ta’ dokumenti, u (iii) dokumenti nieqsa ta’ applikazzjonijiet sottomessi bil-posta. Bit-

twaqqif ta’ din is-sezzjoni, l-applikanti qed jingħataw informazzjoni dak il-ħin rigward id-

dokumenti li jridu jippreżentaw mal-applikazzjoni, b’hekk jiġi eliminat il-ħela ta’ ħin biex 

jintalbu dokumenti oħra wara li l-applikazzjoni tkun ġiet diġà ġiet sottomessa. L-applikazzjoni 

ta’ ċittadin tal-UE issa qed tiġi rreġistrata immedjatament minħabba li l-applikant qed jiġi 
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mitlub jiġi d-Dipartiment hu personalment u jissottometti ritratt bijometriku u firma elettronika. 

B’dan il-mod, ma jkunx hemm ir-riskju li l-applikazzjoni tintilef. Iż-żmien ta’ pproċessar tal-

applikazzjonijiet ta’ residenza minn ċittadini tal-UE issa qed jieħu medja ta’ erba’ ġimgħat. It-

tibdiliet li saru s’issa rnexxielhom jeliminaw in-numru kbir ta’ lmenti li d-Dipartiment kien 

jirċievi minn applikanti tal-UE.  

 

 Sezzjoni tal-iscanning 

 

Saru l-preparazzjonijiet meħtieġa biex tiġi mwaqqfa sezzjoni tal-iscanning. Qabel kienu jiġu 

scanned biss l-applikazzjonijiet tas-single-work permit sabiex jiġu mibgħuta lill-Korporazzjoni 

tax-Xogħol u t-Taħriġ għall-evalwazzjoni. F’Awwissu d-Dipartiment beda jiskenja wkoll l-

applikazzjonijiet tas-Sezzjoni għal Ċittadini minn Pajjiżi Terzi (Non-EU). L-applikazzjonijiet 

bdew jiġu scanned fl-istess ġimgħa li jkunu ġew sottomessi f’xi waħda mis-sezzjonijiet.  

 

 Rinovar tad-Dipartiment 

 

Matul il-perjodu tas-Sajf, id-Dipartiment għamel eżerċizzju ta’ rinovazzjoni f’parti mitluqa fil-

pjan terran ta’ Evans Building. Il-partijiet rinovati qed jospitaw is-sezzjoni taċ-Ċittadinanza. 

Hekk ukoll inħoloq aktar spazju għall-uffiċini għas-Sezzjoni tal-Expatriates. Il-pubbliku issa 

qed jiġi mogħti servizz f’ambjent aktar akkoljenti fiż-żoni ta’ stennija u l-Front Offices. Din l-

inizjattiva għamlitha possibbli sabiex ġew organizzati arkivji ta’ applikazzjonijiet li ġew 

sottomessi qabel l-introduzzjoni tas-sistema l-ġdida fl-2013.  

 

 Tqassim tal-Back Office 

 

Il-Back Office ġie organizzat f’erba’ sezzjonijiet rispettivi: (i) is-Sezzjoni tas-Single-Work 

Permit, (ii) is-Sezzjoni ta’ Ċittadini minn Pajjiżi Terzi, (iii) is-Sezzjoni tar-Residenza fit-Tul 

(Long-term Residence), Rijunifikazjoni tal-Familja (Family Reunification) u s-Sezzjoni għar-

Relazzjonijiet mal-Pulizija (Police Relations Section), u (iv) is-Sezzjoni tal-UE. Il-qafas tal-

Back Office issa jirrifletti dak tal-Front Office. Dan it-tibdil issarraf f’aktar konsistenza fl-

ipproċessar tal-applikazzjonijiet. Dan wassal għal sens aktar qawwi ta’ appartenenza min-
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naħa tal-impjegati. It-tibdil imsemmi kien immirat ukoll lejn l-Uffiċċju tar-Residenza 

f’Għawdex, li jinkludi Front Office u Back Office.  

 

 Twaqqif ta’ sezzjoni tal-Customer Care 

 

Sa Mejju tal-2015 kien hemm persuna waħda biss inkarigata li twieġeb il-mistoqsijiet tal-

pubbliku inġenerali. Il-faċilità tat-telefon ma kinitx hemm u l-emails kienu ħafna drabi jiġu 

injorati. F’Lulju tal-istess sena, twaqqfet is-sezzjoni tal-Customer Care bil-għan li l-pubbliku 

inġenerali jiġi assistit kif meħtieġ mar-reception desk u anki permezz ta’ telefonati u emails. 

Din is-Sezzjoni hija magħmula minn ħames impjegati, inkluż żewġ impjegati mar-reception. 

Dawn huma obbligati li jżommu rekord elettroniku tal-mistoqsijiet kollha mressqa lilhom u tal-

azzjoni li jkunu ħadu huma. L-involviment dirett tal-uffiċjali tal-Customer Care għamel l-

ambjent tad-Dipartiment aktar kalm u inqas kaotiku, b’inqas kjuwijiet u għajnuna aktar 

professjonali lill-applikanti.  

 

 Permessi b’perjodu ta’ validità itwal 

Fl-2015, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Ministeru għall-Affarijiet Interni u s-Sigurtà 

Nazzjonali kienu impenjaw ruħhom għal pjan li bih ċittadini minn pajjiżi terzi esperti f’xi 

qasam, jista’ jinħarġilhom permess validu aktar minn sena. Id-Dipartiment beda jimplimenta 

din id-deċiżjoni għal individwi li jokkupaw karigi għolja fis-setturi li ġejjin: professjonijiet 

relatati man-negozju, mis-settur legali u finanzjarju, is-settur tas-saħħa, is-settur tekniku, l-

edukazzjoni u t-teknoloġija tal-informatika. Din il-faċilità intużat fejn dawn it-tip ta’ applikanti 

ingħataw kuntratt ta’ xogħol f’Malta għal aktar minn sena jew saħansitra indefinit.  

 

 Kampanja tat-tibdil tad-dokumenti 

Fl-aħħar xahrejn tal-2015 id-Dipartiment irdoppja l-ħinijiet tal-ftuħ sabiex jilqa’ 

applikazzjonijiet minn ċittadini barranin li kienu għadhom jużaw il-karti tal-identità l-qodma 

maħruġa qabel Jannar 2013. Id-Dipartiment kien involut fil-kampanja ta’ pubbliċità 

b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-Karti tal-Identità. Aktar minn 2,500 barrani biddlu l-karta tal-

identità tagħhom għal eResidence card. 
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Inizzjattivi 

 

1. Ħinijiet fissi 

 

Is-Sezzjoni tal-Expatriates stabbiliet ħinijiet fissi tal-ftuħ għall-pubbliku. Id-Dipartiment 

m’għadux jagħlaq għal siegħa kmieni wara nofsinhar. Għaldaqstant l-applikanti m’għadhomx 

jinġabru wara nofsinhar fid-Dipartiment sabiex jistennew li d-Dipartiment jerġa’ jiftaħ. Din is-

sistema rriżultat f’inqas nies jistennaw quddiem il-Binja Evans mis-sigħat bikrija ta’ filgħodu. 

Il-ħinijiet tal-ftuħ baqgħu l-istess anki fis-Sajf.  

 

2. Address Management System 

 

Ġiet konkluża sistema ġdida tal-kontroll tal-indirizzi bl-appoġġ tal-MITA u l-Uffiċċju Elettorali. 

Is-sistema, li mistennija tiġi mnedija mill-MITA sal-ewwel nofs tal-2016, se tnaqqas il-

probabbiltà ta’ indirizzi ħżiena użati għall-iskop ta’ reġistrazzjoni ta’ residenza. Barra minn 

hekk, kull tibdil f’din is-sistema għandu jkun l-ewwel u qabel kollox approvat mill-Uffiċċju 

Elettorali.  

 

3. Supplementary Access Control Updates 

 

Ġiet inkluża aktar sigurtà fil-karta eResidence maħruġa mid-Dipartiment, grazzi għall-

aġġornament tas-SAC introdott f’Mejju. Il-karatteristiċi bijometriċi fid-dokument issa huma 

maħżuna b’mod aktar sikur.  

 

4. Taħriġ speċjalizzat 

 

Ingħata taħriġ speċjalizzat lill-impjegati li jaħdmu fi ħdan il-Front Offices dwar il-verifika tad-

dokumenti u kif wieħed jista’ jkun kapaċi jagħraf dokumenti foloz.  
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5. Tracking system 

 

Din is-sistema ġiet mibdija fit-22 ta’ Settembru 2015 u offriet l-opportunità lill-impjegati sabiex 

jaġġornaw ir-rekords tagħhom kull ġurnata. B’din is-sistema d-Dipartiment sar għandu l-

opportunità jidentifika mill-ewwel applikazzjonijiet li jkunu qed jesperjenzaw ċertu dewmien. 

L-Uffiċċju tal-Pulizija għall-Immigrazzjoni u l-ETC qed jiġu wkoll notifikati b'mod aktar 

organizzat b’din is-sistema.  

  

6. Arranġamenti ma’ Mater Dei u l-Università ta’ Malta 

 

Identity Malta, l-ETC, il-Pulizija u l-awtoritajiet ta’ Mater Dei laħqu ftehim biex jiġi mgħaġġel il-

proċess ta’ permessi ta' xogħol u residenza mressqa minn tobba barranin u infermiera 

impjegati mal-istat. Il-ftehim jinkludi wkoll il-membri tal-familja ta’ dawn il-professjonisti. Dawn 

l-applikanti huma impjegati l-isptar Mater Dei fuq bażi indefinita u għalhekk il-permess ta’ 

residenza tagħhom jinħareġ għal perjodu ta’ aktar minn sena waħda. Sar arranġament simili 

mal-Università ta’ Malta, għalkemm dawn l-istudenti kompla jinħarġilhom permess ta’ 

residenza għal sena.  

 

7. Simplifikazzjoni tal-proċeduri 

 

Id-Dipartiment beda proċess biex jissimplifika l-proċeduri interni mmirati biex inaqqsu l-ħin 

għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet. Filwaqt li r-rigorożità fil-verifika tad-dokumenti żdiedet, 

speċjalment permezz tal-bżonn li jiġu preżentati dokumenti oriġinali, proċeduri 

eċċessivament burokratiċi bdew jinbidlu għal oħrajn aktar prattiċi. Dawn jinkludu:  

 

 L-applikazzjonijiet ta’ membri tal-familja issa qed jiġu pproċessati flimkien ma' dawk 

tal-isponsor ewlieni impjegat f'Malta. L-istess japplika għall-membri tal-familja ta’ 

individwi li jistudjaw jew qed jirċievu kura medika f'Malta. 

 

 Applikazzjonijiet approvati ta’ xogħol u residenza sottomessi meta l-applikanti jkunu 

għadhom ma ġewx Malta, issa qed jiġu konklużi fi żmien ġurnata minn meta l-

applikant jiġi Malta u jkun issottometta l-informazzjoni bijometrika tiegħu. 
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 L-applikanti qed jintalbu jippreżentaw l-ittra mibgħuta mid-Dipartiment fil-post tar-

residenza tagħhom biex jiġbru l-permess. Permezz ta’ dan il-metodu, id-Dipartiment 

għamilha diffiċli ħafna għall-applikant li japplika għal permess ta' residenza fuq il-

bażi ta’ indirizz li ma jkunx fil-fatt jappartjenu lilu. 

 

 Is-single-work permits issa qed jinħarġu bid-dettalji ta' min iħaddem fuq il-karta tal-

eResidence. Din l-informazzjoni għandha tagħmel l-proċedura eħfef fil-ħin tat-tiġdid 

kif tgħin ukoll lill-awtoritajiet relevanti fejn huwa kkonċernat l-infurzar. 

 

 Id-Dipartiment irnexxielu jnaqqas b’mod konsiderevoli l-applikazzjonijiet pendenti 

sottomessi minħabba bidla fl-indirizz tagħhom. Id-dokument ta’ residenza f'dawn il-

każijiet issa qed inħareġ fi żmien numru ta' ġranet, u b'hekk qed tiġi evitata 

burokrazija addizzjonali u dewmien mhux mixtieq. 

 

 

Appendiċi I – Statistika ta’ Applikazzjonijet għas-Single-Work Permit għall-2015 
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Nota: In-Numru totali tal-Applikazzjonijiet għas-Single-Work Permit għall-2015 huwa 8,457 

 

Appendiċi II – Statistika ta’ Applikazzjonijiet minn Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi għall-2015  
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Noti:  

1. Iż-żieda rreġistrata għal Ottubru tirrifletti ż-żieda fin-numru ta’ applikazzjonijiet 

sottomessi mill-istudenti barranin fl-Università ta' Malta li dejjem jġeddu l-permess 

tagħhom matul l-ewwel xahar tas-sena akkademika tagħhom. 

 

2. In-numru totali ta’ applikazzjonijiet ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-2015 huwa 

12,759. Dan jinkludi l-applikazzjonijiet sottomessi minħabba bidla fl-indirizz, serq, 

telf jew ħsara lid-dokument, jew bidla fl-iskop tal-permess mill-istess applikanti. 

 

 

 

Appendiċi III – Statistika ta’ Applikazzjonijiet minn Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi taħt 

Protezzjoni Internazzjonali għall-2015 
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Nota: In-numru totali ta’ applikazzjonijiet ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi (taħt Protezzjoni 

Internazzjonali) huwa 5,489. Dan jinkludi talbiet minn applikanti għall-bidla fl-indirizz tagħhom 

jew li jissostitwixxu d-dokument tagħhom li jkun intilef, insteraq jew meqrud. Individwi bi 

protezzjoni internazzjonali jressqu numru relattivament ogħla ta’ applikazzjonijiet biex jibdlu 

d-dettalji fuq id-dokumenti tagħhom jew l-karta nnifisha. 
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Appendiċi IV – Statistika ta’ Applikazzjonijiet ta’ Ċittadini mill-UE għas-sena 2015 

 

Nota: In-numru totali ta’ applikazzjonijiet ta’ ċittadini tal-UE għall-2015 huwa 13,232. Iċ-ċifra 

tinkludi wkoll applikazzjonijiet b’talba għal tibdil tad-dettalji fuq il-karti ta’ residenza u talbiet 

minn applikanti biex jissostitwixxu dokumenti mitlufa, misruqa jew meqruda. 
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Unit taċ-Ċittadinanza fi ħdan id-Dipartiment taċ-Ċittadinanza u l-Espatrijati 

 

Id-deċiżjonijiet li ttieħdu matul is-sena 2015 kienu msejsin fuq tliet għanijiet prinċipali: (i) illi 

jingħata l-aqwa servizz lill-applikanti li jagħmlu użu mis-servizzi offruti mid-Dipartiment, (ii) illi 

jitnaqqas id-dewmien fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet u (iii) tinħoloq sistema aktar effiċjenti 

ta' filing  

 

 

Xogħol imwettaq matul is-sena 2015 

 

(i) jingħata l-aqwa servizz 

 

 Tlesta x-xogħol fil-wing tal-Evans Building li qiegħda tospita l-uffiċini l-ġodda tal-Unit 

taċ-Ċittadinanza fi ħdan id-DCEA. Fl-uffiċini l-ġodda, il-front office u l-back office 

huma separati minn xulxin, sabiex l-applikanti jinqdew aħjar filwaqt li l-ħaddiema tal-

back office ikollhom ambjent ideali biex ikunu jistgħu jaħdmu aħjar u jkunu aktar 

produttivi. Fl-uffiċini l-ġodda ħsibna wkoll għal interview room. Fil-Unit taċ-

Ċittadinanza jsiru mal-erba’ interviews kuljum, u kamra apposta għall-interviews toffri 

lill-applikanti l-privatezza neċessarja filwaqt li l-interviews ikunu jistgħu jsiru mingħajr 

ma jkun interrott ix-xogħol tal-front office. 

 

 Ilment ewlieni kien dak li l-pubbliku li jipprova jaqbad mad-Dipartiment taċ-

Ċittadinanza u l-Espatrijati ma kienx qiegħed jinqeda. Sabiex insolvu din il-problema 

ħloqna s-sistema ta’ reception fejn ir-receptionist (front-desk officer on a rotation 

basis) kien inkarigat sabiex iwieġeb it-telefonati u l-emails li l-unit taċ-ċittadinanza 

jirċievi fuq l-indirizz elettroniku citizenship@gov.mt. Jidher li din is-sistema qed taħdem 

u tħalli l-frott mixtieq. Implimentajna wkoll sistema ta’ call-diversion, sabiex f’każ li l-

pubbliku jkun qiegħed jipprova jitkellem ma’ uffiċjal li jkollu l-linja okkupata, it-

telefonata ma tintilifx iżda tgħaddi għand uffiċjal ieħor. 

 

 Ir-receptionist beda jikkontribwixxi wkoll biex jitnaqqas il-ħin meħtieġ biex jinqdew 

dawk li jagħmlu użu mis-servizzi tagħna. Dan qiegħed jivverifika li l-individwi li jkunu 

qiegħdin jistennew fil-waiting area jkunu ġabu magħhom id-dokumenti kollha 

meħtieġa. F'każ ta' dokumenti neqsin, l-individwi jingħataw lista tad-dokumenti kollha 

mailto:citizenship@gov.mt
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meħtieġa. Permezz ta' dan il-proċess, il-pubbliku qiegħed jaħli anqas ħin fil-kju u 

jinqeda malajr la darba jidħol fl-uffiċċju biex jissottometti l-applikazzjoni.  

 

 

(ii) jitnaqqas id-dewmien fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet  

 

 Fil-front office tal-Unit taċ-ċittadinanza illum hemm erba' ħaddiema full-time. Fil-

passat il-ħaddiema tal-front office kienu erbgħa, iżda maż-żmien uħud minnhom telqu 

u ma kinux impjegati oħrajn minflokom. Sitwazzjoni xejn feliċi, kemm għall-ħaddiema 

nfushom, kif ukoll għall-pubbliku li jagħmel użu mis-servizzi tagħna. 

 

 Ġie mpjegat ħaddiem ieħor fil-back office. B'hekk l-applikazzjonijiet qiegħdin jiġu 

pproċessati b'aktar effiċjenza. Matul l-2015 infetħu l-applikazzjonijiet kollha li kienu 

ilhom pendenti mill-2013. Bdiet tinżamm ukoll statistika tad-dual citizenship enquiry 

forms u tal-ammont ta' dual letters li jinħarġu.  

 

 L-applikazzjonijiet pendenti qiegħdin jiġu ndirizzati permezz ta' pjan konkret. Filwaqt li 

fl-2015 żdied l-ammont ta' ċertifikati ta' ċittadinanza Maltija li nħarġu, fl-istess ħin 

żdied ukoll in-numru ta' applikazzjonijiet għaċ-ċittadinanza Maltija. Għalhekk inħasset 

il-ħtieġa li jibda jsir l-overtime mill-front desk officers bil-għan li l-proċess tal-vetting 

finali jkun konkluż fl-iqsar ħin possibbli. 

 

(iii) tinħoloq sistema aktar effiċjenti ta' filing  

 

 Kien innutat li s-sistema elettronika DOCREG, fejn tinżamm lista tal-files kollha tad-

dipartiment u fejn hemm referenza għall-post fejn ikun jinsab file partikolari, ma 

baqgħetx tiġi aġġornata. Għalhekk inġibdet l-attenzjoni tal-ħaddiema kollha u s-

sistema ġiet aġġornata billi sar audit tal-files u kien verifikat li dak li hemm fis-sistema 

tassew jirrifletti fejn jinsabu l-files partikolari. 
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Uffiċċju għall-Immaniġjar tal-Identità (IDMO) 

 

Dan l-uffiċċju twaqqaf f’Lulju 2012 u kien jifforma parti mid-Direttorat tar-Reġistru Pubbliku u 

r-Reġistru tal-Artijiet. Qabel din id-data parti minn dan l-uffiċċju (l-ipproċessar tal-karti tal-

identità) kienet diġà teżisti fi ħdan l-uffiċċju Elettorali. Sezzjoni oħra ta’ dan l-uffiċċju 

(applikazzjonijiet tal-eID) kienet tagħmel parti mill-Uffiċċju tal-Passaporti. 

 

Il-funzjonijiet prinċipali tal-IDMO huma: 

 li jipprovdi servizz tal-ħruġ/tiġdid tal-karti tal-identità taċ-ċittadini Maltin  

 li jirreġistra il-kont elettroniku tal-identità (eID).  

 li joffri għajnuna lil entitajiet li jkunu jridu jintroduċu inizjattivi relatati mal-użu tal-eID. 

 li jikkordina d-diversi entitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabbilta’ tal-Aġenzija Identity 

Malta fejn għandu x’jaqsam is-servizzi li jingħataw mill-One Stop Shops li waqqaf il-

Gvern Ċentrali. 

 

Tiġdid tal-Karti tal-Identità 

Matul is-sena 2015 tkompla l-eżerċizzju tat-tiġdid tal-karti tal-identità tal-Maltin kollha. Dan l-

eżerċizzju kien beda f’Mejju 2014 u ġie fi tmiemu fil-31 ta’ Diċembru 2015. F’dan l-eżerċizzju, 

uffiċjali mill-IDMO żaru 68 lokalità f’Malta u Għawdex. B’kollox marru jġeddu l-karta tal-

identità tagħhom, 230,754 persuna fil-lokalitajiet fejn joqgħodu (91,874 fl-2014 u 138,880 fl-

2015). Ma’ dawn, sal-aħħar ta’ Diċembru 2015, kien hemm 108,073 persuna oħra li għażlu li 

jmorru jġeddu l-karta tal-identità tagħhom fl-uffiċju prinċipali tal-IDMO ġewwa l-Blata l-Bajda. 

B’hekk sal-aħħar tas-sena 2015 kien hemm 338,827 persuna jew 97% tal-Maltin eleġibbli li 

jkollhom karta tal-identità li ġeddew il-karta tal-identità tagħhom. 

Servizz utli ħafna li joffri l-IDMO huwa t-tiġdid tal-karti tal-identità lil persuni li jkollhom xi 

forma ta’ diffikultà biex joħorġu minn djarhom. Uffiċjali tad-Dipartiment iżuru lil dawn in-nies 

fid-djar fejn jgħixu biex iġeddulhom il-karta tal-identità tagħhom fil-kumdità ta’ djarhom. Matul 

is-sena 2015 saru 2,961 żjara lil persuni bħal dawn fil-lokalitajiet kollha ta’ Malta u Għawdex. 

Ma’ dawn saru wkoll 2,732 żjara fi djar tal-anzjani u istituzzjonijiet oħra kemm governattivi kif 

ukoll privati. 
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E-ID 

Matul l-eżerċizzju tat-tiġdid tal-karti tal-identità, iċ-ċittadin ingħata ċ-ċans li waqt li japplika 

biex iġedded il-karta tal-identità japplika ukoll fl-istess ħin għal kont elettroniku t’identità biex 

b’hekk ikun jista’ juża l-bosta servizzi online li joffru ħafna dipartimenti tal-gvern. B’hekk il-

pubbliku kien moqdi b’mod aħjar għax iffranka li joqgħod jinqala’ minn daru biex imur japplika 

għal dan il-kont kif kien isir qabel fl-uffiċċju tal-IDMO jew fl-uffiċċju tal-Passaporti. Matul l-

2015 kien hemm 93,712-il persuna li applikaw għal dan is-servizz. 

Barra minn dawn iċ-ċittadini, matul l-2015, kien hemm 1,170 organizzazzjoni li applikaw biex 

ikollhom il-kont e-ID. 

L-IDMO kompla joffri wkoll għajnuna liċ-ċittadini mill-helpdesk tiegħu. Fil-fatt matul is-sena li 

għaddiet kien hemm total ta’ 90,937 talba għal għajnuna mill-helpdesk. Kien hemm qabża 

kbira ta’ talbiet meta wieħed jipparaguna din il-figura mas-snin ta’ qabel. Fl-2013 kien hemm 

14,716 u fl-2014 kien hemm 53,232 talba. Din iż-żieda hija attribwita għal żewġ fatturi 

ewlenin. L-ewwel minħabba l-ammont dejjem jiżdied ta’ persuni li issa għandhom aċċess 

għal kont tal-eID u t-tieni minħabba żieda fis-servizzi online li ħafna dipartiment tal-gvern qed 

jintroduċu, b’mod partikulari d-dipartimenti tal-Edukazzjoni fejn issa saret obbligatorja li biex 

l-istudenti japplikaw biex jagħmlu l-eżamijiet tal-MATSEC jew biex jirċievu l-istipendju jridu 

japplikaw online bil-kont tal-eID. 

 

One Stop-Shop 

Id-Dipartiment tal-IDMO huwa responsabbli li jikkordina d-diffikultajiet/talbiet li jidħlu mill-One 

Stop Shops li l-Gvern Ċentrali għadu kif waqqaf f’Ottubru 2015. L-IDMO jgħaddi dawn l-

ilmenti tal-pubbliku lid-diversi entitajiet/dipartimenti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-

Aġenzija Identity Malta. Fl-ewwel xahrejn mit-twaqqif tal-One Stop Shops l-IDMO irċieva 165 

talba li kollha ġew indirizzati skont il-ħtieġa. Dawn it-talbiet jibqgħu jkunu segwiti sakemm 

tingħata t-tweġiba liċ-ċittadin li jkun qajjem il-każ.  
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Direttorat tal-Passaporti u tar-Registrazzjoni Ċivili 

Il-funzjoni ewlenija tal-Uffiċċju tal-Passaporti u tad-Direttorat tar-Reġistrazzjoni Ċivili hija l-

ħruġ ta’ passaporti Maltin lil ċittadini Maltin. L-Uffiċċju tal-Passaporti f’Malta jipprovdi wkoll 

assistenza lill-Ambaxxati ta’ Malta, Kummissjonijiet Għolja, Uffiċċji Konsolari u lill-Uffiċċju tal-

Passaporti ġewwa Għawdex. Funzjonijiet oħra tad-Direttorat tar-Reġistrazzjoni Ċivili jinkludu: 

il-manteniment, titjib u żviluppar tad-database Governattiva magħrufa bħala l-Common 

Database (CdB) kif ukoll in-notifika fir-Reġistru Pubbliku tat-twelidijiet u mwiet li jseħħu 

f’Malta. 

 

Uffiċċju tal-Passaporti  

L-ewwel passaport biometriku Malti ħareġ f’Settembru 2008. Dan ġab lil Malta konformi mal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll wassal sabiex Malta tibda tagħmel parti mill-US 

Visa Waiver Programme. Fit-28 ta’ Ġunju 2010, bdew jittieħdu wkoll il-marki tas-swaba u dan 

skont ir-Regolament (KE) 444/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Ewropew tat-28 ta’ 

Mejju 2009 skont kif emendat fir-Regolament tal-Kunsill Ewropew (KE) 2252/2004 fuq il-livelli 

fil-fatturi tas-sigurtà u tal-biometriċi fil-passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati 

Membri. Fit-30 ta’ Marzu 2015, ġie ntrodott il-passaport tat-tielet ġenerazzjoni msejjaħ SAC 

(Supplemental Access Control) li permezz tiegħu, s-sigurtà fiċ-ċippa tal-passaport saret aktar 

sikura u l-fatturi avvanzati tas-sigurtà li ġew introdotti jipproteġu u jirristrinġu l-aċċess tad-

data sensittiva u personali kontenuta fl-RFID chip.  

 

Kisbiet matul is-sena  

 Saret l-introduzzjoni tal-passaport b’ċippa tat-Tielet Ġenerazzjoni imsejħa Supplemental 

Access Control għal kull passaport biometriku maħruġ mit-30 ta’ Marzu 2015 (Ordinarju, 

Diplomatiku, Uffiċċjali, għal Stranġier u Dokument tal-Ivvjaġġar (Konvenzjoni tat-28 ta’ 

Lulju 1961). 

 Ittieħdu l-passi meħtieġa mill-Aġenzija Identity Malta sabiex Malta tiġi konformi u ma 

tibqax tikser l-obbligazzjonijiet tagħha fuq is-Single Point of Contact (SPOC) fejn jidħlu il-

bdil ta’ ċertifikati fuq passaporti u dokumenti oħra tal-ivvjaġġar mill-Istati Membri 

 Dokumentazzjoni minflok il-Karta tal-Identità bdiet tiġi aċċettata meta persuna adulta 

tissottometti applikazzjoni għall-passaport. Il-Karta tal-Identità trid dejjem tiġi preżentata 

qabel mal-passaport ikun jista’ jinġabar. 
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 Saru seminars lill-uffiċjali li jaħdmu fuq is-sigurtà tad-dokumenti. Dawn l-uffiċjali tħarrġu 

sabiex ikunu kapaċi jagħrfu bejn dokumenti ġenwini u dawk falsifikati.  

 Żieda fil-ħinijiet tal-ftuħ għall-pubbliku bejn l-1 t’April u l-31 t’Awwissu. 

 Traħħis fit-tariffa minn €80 għal €70 kull persuna lil dawk ’l fuq minn 16-il sena li jġeddu 

l-passaport matul ix-xhur tax-xitwa (bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Marzu u bejn l-1 ta’ 

Settembru u l-31 ta’ Diċembru). 

 Ġiet rinovata r-Reception Desk b’żieda ta’ uffiċjali ġodda. Ir-rwol tas-sezzjoni ttejjeb u 

barra li jassistu l-pubbliku f’kull ma jkollu bżonn, dawn l-uffiċjali bdew jieħdu ħsieb 

jiċċekjaw il-formoli, jieħdu il-fotokopji kif meħtieġ u jwieġbu it-telefonati. 

 Is-servizz tal-emerġenza kien imħaddem minn 3 uffiċjali biss. Dan mhux biss kien qed 

joħloq stress fuq dawn l-impjegati iżda kien ukoll qed jipperikola l-operat tas-servizz. 

Matul is-sena, in-numru ta’ uffiċjali tela’ għal sebgħa. 

 

Servizzi Anċillari 

 L-Uffiċċju tal-Passaporti jirċievi bosta talbiet għall-ħruġ tat-tieni passaport. Wara li tqiesu 

ċ-ċirkostanzi ta’ kull talba li saret u ġew evalwati r-raġunijiet għal dawn it-talbiet, id-

Direttorat awtorizza il-ħruġ ta’ 119 il-passaport. 

 L-Uffiċċju jipproċessa wkoll talbiet għall-Dokumenti tal-Ivvjaġġar (Konvenzjoni tat-28 ta’ 

Lulju 1961). Matul is-sena, ħarġu total ta’ 238 dokument. 

 Total ta’ 1859 Passaport għal Stranġier ħarġu matul l-2015. 

 Biex ikompli jissaħħaħ il-kunċett ta’ one-stop-shop, ġew nominati sit (6) Kummissarji tal-

Ġurament. Bejniethom , dawn l-uffiċċjali amministraw 510 Ġurament u/jew Dikjarazzjoni 

Solenni 

 Inħarġu 1,139 passaport urġenti (dawn jinħarġu fi żmien 4 siegħat minn x’ħin tiġi 

sottomessa l-applikazzjoni). 

 Id-Direttorat joffri wkoll servizz ta’ emerġenza għal dawk il-persuni li jkunu jeħtieġu 

passaport urġenti b’emergenza wara l-ħin tal-ftuħ. Matul is-sena 2015, 73 persuna użaw 

dan is-servizz. 

 L-Uffiċċju tal-Passaporti jipprovdu wkoll servizz ta’ ħruġ ta’ passaport tal-emerġenza lil 

dawk il-Maltin u barranin li jkunu jeħtieġu dokument tal-ivvjaġġar biex jitilqu minn Malta. 

Matul is-sena, inħarġu 294 Dokument tal-Ivvjaġġar tal-Emerġenza (Emergency Travel 

Document) u 644 Dokument ta’ Identità (Document of Identity). 

 Saru total ta’ 58 traduzzjoni bl-Għarbi fuq passaporti Maltin lil dawk li talbu dan is-

servizz. 
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 Matul l-2015, inħarġu 2 Passaporti Kollettivi għal studenti li siefru fi grupp mal-iskola. 

 

 

Numru Totali ta’ Passaporti maħruġa fis-snin 2014-2015 

 Passporti Maħruġa Dħul 

2014 2015 2014 

€ 

2015 

€ 

Malta 38,384 40,820 2,158,847 2,419,249 

Għawdex 2,794 2,757 157,721 159,178 

Missjonijiet 3,866 3,572 307,706 300,657 

Diplomatiċi 91 158 3,185 6,320 

Total 45,135 47,307 2,627,459 2,885,404 

 

 

Il-Common Data Base  

Il-Common Data Base (CdB) hi inizjattiva maħsuba sabiex tipprovdi informazzjoni li taqa’ taħt 

id-dominju pubbliku lil dawk id-dipartimenti li għandhom aċċess għaliha. Peress li s-sors 

huwa komuni għal kull dipartiment li jaċċedi għal tali informazzjoni, id-dettalji li joħorġu 

minnha jagħtu informazzjoni korretta u konsistenti. Is-CdB jipproċessa d-dettalji personali, li 

hija is-sors ewlieni minn fejn tinġabar l-informazzjoni, kif ukoll l-informazzjoni relatata mal-

persuna bħalma huma r-relazzjonijiet, l-indirizzi u l-organizzazzjonijiet li huma affiljati mal-

persuna. L-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data tefà responsabbiltà akbar fuq is-Servizz Pubbliku 

u s-Settur Pubbliku sabiex l-informazzjoni li wieħed isib fuq is-CdB tintuża biss b’mod 

appropriju u meta tkun meħtieġa fil-proċessi tad-dipartimenti li jagħmlu użu minnha. 

Il-Common Data Base tintegra flimkien l-informazzjoni ta’ dominju pubbliku li normalment 

tinuża fl-operat tad-dipartimenti, f’aċċess b’sistemi kompjuterizzati komuni li jiġu aċċessati 

mill-istess dipartiment. Proċeduri stabbiliti ta’ sigurta` u awditjar li fiha l-istess sistema 

jiggarantixxu li l-użu li jsir mid-data disponibbli tkun konformi mal-leġiżlazzjoni kif stipulat fl-

Att dwar il-Protezzjoni tad-Data. 

L-informazzjoni kontenuta fil-Common Data Base tikkonċerna l-persuni u l-indirizzi tagħhom 

waqt li l-Informazzjoni rigward Organizazzjonijiet tiġbor l-informazzjoni mir-Reġistru Pubbliku, 

l-Uffiċċju Elettorali u d-Dipartiment tal-VAT. Din l-informazzjoni tiġi verifikata ma’ regoli definiti 

sabiex tiġi żgurata l-integrità u l-kwalità tad-data miġbura. Dawk it-tranżazzjonijiet kollha li 
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jgħaddu mill-verifiki meħtieġa, jiddaħħlu fis-sistema sabiex tiġi aġġornata d-data li hemm fis-

CdB. Id-dipartimenti li minnhom jittieħdu s-sorsi jivvalidaw dawk it-tranżazzjonijiet li jfallu. 

Uffiċjali fid-dipartimenti governattivi jattivaw il-query module biex jagħmlu dawk it-tfitxijiet 

meħtieġa. Riżultat ta’ dan, l-informazzjoni li tittellà tkun dejjem kurrenti, konsistenti u eżatta 

f’kull ħin tal-ġurnata.  

 

Reġistrazzjoni Ċivili 

Għall-perjodu tas-Sajf, is-sezzjoni tal-Annotations and Adjustments tawlu l-ħinijiet tal-ftuħ 

tagħhom biex ikunu jistgħu jagħtu servizz lill-pubbliku wara li ġew mnedija diversi liġijiet tul 

ix-xhur li għaddew.  

Ġew introdotti formoli ġodda lill-pubbliku wara li twaqqfu Att XII tal-2015 kif ukoll Art 4 (3) u 

Art 4 (8) fejn il-proċeduri t’hawn taħt ġew fis-seħħ. 

1. Formola T: għal dawk l-individwi li twieldu fiż-żwieg u jixtiequ jżidu il-kunjom 

t’ommhom wara dak ta’ missierhom. 

2. Formola U: għall-ulied ta’ dawk l-individwi imsemmija hawn fuq u li jixtiequ jżidu il-

kunjom tan-nanna tagħhom wara dak li diġà għandhom. 

3. Formola W: għal dawk l-individwi li twieldu barra miż-żwieġ u jixtiequ jżidu il-

kunjom t’ommhom wara dak ta’ missierhom. 

4. għall-ulied ta’ dawk l-individwi imsemmija hawn fuq u li jixtiequ jżidu il-kunjom tan-

nanna tagħhom wara dak li diġà għandhom 

Wara li ġie introdott l-Att XI tal-2015, datat 14 t’April 2015, dawk il-koppji tal-istess sess li 

żżewgu barra minn Malta setgħu issa jirreġistraw iż-żwieġ tagħhom fir-Registru Pubbliku u 

jagħżlu waħda minn dawn t’hawn taħt: 

1.  It-tnejn li huma jaddottaw il-kunjom ta’ wieħed jew waħda minnhom jew inkella l-

kunjomijiet tat-tnejn li huma fl-ordni li jixtiequ huma; jew 

2. Iżommu l-kunjom tagħhom individwalment. 

Bl-introduzzjoni tal-Art 285A tal-Kodiċi Ċivili, id-Direttur tar-Reġistru Pubbliku issa jista’ fuq 

raġunijiet umanitarji jirreġistra t-twelid ta’ trabi li twieldu fuq il-baħar f’dgħajjes li mhumiex 

reġistrati mkien iżda li Malta kienet l-ewwel pajjiz li din id-dgħajsa daħlet fih eżatt wara t-

twelid tal-imsemmija tarbija. 
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Ġie mwaqqaf il-‘Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act’ fl-14 t’April 

2015. 

Ġew imnedija kampanji dwar is-servizzi online li jagħti r-Reġistru Pubbliku, fejn l-uffiċjali ta’ 

dan id-dipartiment ġew mistiedna fi programmi televiżivi kif ukoll attendew u taw lectures lil 

one stop shop managers. 

Ġiet emendat is-sit tar-Reġistru Pubbliku fejn l-individwu jista’ issa jkollu aċċess għal videos 

biex jiġi muri kif għandu japplika għas-serivizzi online ta’ dan id-dipartiment. Ġew anke 

miżjuda fuq dan is-sit il-liġijiet u servizzi ġodda introdotti din is-sena. 

Ġew finalizzati il-laqgħat bejn ir-Reġistru Pubbliku u l-MITA sabiex jiġu emendati diversi 

liġijiet u proċeduri malli tiġi mniedija s-sistema teknoloġika ġdida tar-Reġistru Pubbliku. 

Sabiex tingħata iktar privatezza lill-klijenti tas-Civil Status ġewwa r-Reġistru Pubbliku, ġie 

rrinovat uffiċċju apposta fejn dawn il-klijenti jistgħu jinqdew u anke jistennew mingħajr ma 

jiġu mfixkla minn kjus ta’ sezzjonijiet differenti. 

L-Uffiċċju tal-ID Cards ġie mogħti taħriġ mis-sezzjoni tal-Annotations and Adjustments 

ġewwa r-Reġistru Pubbliku dwar il-formoli V, T, W u X sabiex tal-ewwel ikunu jistgħu jagħtu 

dan is-servizz lill-klijenti tagħhom jekk dawn imorru hemm qabel jiġu ġor-Reġistru Pubbliku. 

B’din l-inizjattiva u koperazzjoni bejn iż-żewġ dipartimenti, il-pubbliku qed jiġi moqdi aħjar u 

b’iktar konvenjenza u effiċċjenza għaliex qiegħed jevita li jmur f’żewġ dipartimenti għall-istess 

servizz. 

 

Taqsima tan-Notifikazzjonijiet 

Din it-Taqsima tista’ tiġi meqjusa bħala l-front office fejn jiġu reġistrati it-twelidijiet u l-imwiet 

kollha li jseħħu f’Malta. Wara li jsiru n-notifiki u l-verifiki kollha neċessarji, id-dokumenti jiġu 

insinwati fir-Reġistru Pubbliku għar-reġistrazzjoni. Dan il-proċess importanti jaċċerta li d-

dettalji mogħtija mill-persuna li tagħmel in-notifika jkunu korretti. 
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Numru Totali ta’ Notifiki li ġew riċevuti matul is-snin 2014-2015 

 Twelidijiet Imwiet 

2014 2015 2014 2015 

Malta 4,023 4,077 3,300 3,258 

Għawdex 272 314 237 293 

Total 4,295 4,391 3,537 3,551 

 

Kisbiet matul is-sena  

 Sar rinnovament fl-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni Ċivili fejn ittieħdet inkonsiderazzjoni il-

privatezza tal-persuna li tkun qegħda tinqeda. 

 Ġie ntrodott proċess addizzjonali għall-verifika tad-dokumenti qabel ma’ dawn jgħaddu 

biex jiġu insinwati fir-Reġistru Pubbliku.  

 Saru seminars lill-uffiċjali li jaħdmu fuq is-sigurtà tad-dokumenti. Dawn l-uffiċċjali tħarrġu 

sabiex ikunu kapaċi jagħrfu bejn dokumenti ġenwini u dawk falsifikati . 

 

Ir-Reġistru tal-Artijiet 

L-Att dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Artijiet (Kapitlu 296 tal-Liġijiet ta’ Malta) jiddeskrivi l-irwol ta’ 

dan id-Dipartiment bħala li “jirregola ir-reġistrazzjoni ta’ titolu għal art, u biex jipprovdi għal 

ħhwejjeġ li huma inċidentali għal u konnessi miegħu.” 

Ir-Reġistru tal-Artijiet għandu r-responsabbilta’ għar-reġistrazzjoni ta’ titoli ta’ propjetà 

immobbli f’żoni ta’ reġistrazzjoni kif ukoll reġistrazzjoni ta’ ipoteki1 fuq propjetà immobli, 

kemm jekk reġistrata, kemm jekk le. Flimkien ma’ din ir-responsabbiltà, hemm funzjonijiet 

anċillari oħra, primarjament il-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ titolu u ta’ ipoteki. 

Funzjonijiet oħra li joħorġu mill-Att dwar il-Condominia (Kapitlu 398 tal-Liġijiet ta’ Malta) 

huma, primarjament, il-manteniment ta’ reġistru tal-amministraturi, u tar-regoli tal-condominia 

individwali. 

Statistika għas-sena 2015 

It-tabelli t’hawn taħt juru l-figuri għas-sena 2015, mqabblin anke mas-snin 2013 u 2014. 

 

                                                           
1
 “Ipoteka” tfisser privileġġ speċjali fuq immobli u ipoteka speċjali, magħduda ipoteka speċjali miksuba minn 

ipoteki ġenerali kemm jekk tkun legali, ġudizzjarja jew konvenzjonali. 
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Receiving Office (Lands)-Jannar-Diċembru 

Deskrizzjoni 2013 2014 2015 

Tibdil 

(persentaġġ) 

2013/14 

Tibdil 

(persentaġġ) 

2014/15 

Applikazzjonijiet li waslu d-

Dipartiment 

8,900 8,499 8,224 -4.5 -3.2 

Pjanti mibjugħa 27,519 31,164 30,949 13.2 -0.7 

Talba għar-Riċerki 13,159 15,726 16,239 19.5 3.2 

Condominium – 

Applikazzjonijiet 
145 228 322 57.2 41.2 

 

Drawing Office (Lands)-Jannar-Diċembru 

Deskrizzjoni 2013 2014 2015 

Tibdil 

(persentaġġ) 

2013/14 

Tibdil 

(persentaġġ) 

2014/15 

Applikazzjonijiet Maħduma 8,689 8,522 9,564 -1.9 12.3 

Riċerki Maħduma 13,138 15,252 16,699 16 9.5 

 

Servizz ta’ kwalità 

Minkejja ż-żieda fil-volumi, u l-kumplessita tax-xogħol, speċjalment fejn jidħlu blokki ta’ 

appartamenti u żviluppi kbar kummerċjali, id-Dipartiment xorta baqa’ jonora il-“Quality 

Service Charter” tiegħu. 

Il-“Quality Service Charter” jgħid: 

Aħna nwegħdu li: 

 Nirrispondu għal talbiet t’informazzjoni ġenerali f’10 minuti; 

 Noħorġu pjanta ta’ reġistrazzjoni f’10 minuti minn meta jiġi identifikat is-sit; 

 Inlestu riċerka fi żmien 8 ijiem tax-xogħol meta meħtieġa għal negozju ta’ propjetà. 


