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INTRODUZZJONI 

1. L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (minn hawn ’il quddiem “l-Uffiċċju”, magħruf ukoll bħala 

l-“Europol”), li jinsab f’L-Aja, ġie stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (2009/371/ĠAI)1. L-objettiv 

tal-Uffiċċju hu li jappoġġa u jsaħħaħ l-azzjoni tal-awtoritajiet tal-pulizija u ta' servizzi oħra ta’ 

infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni reċiproka tagħhom fil-prevenzjoni u l-

ġlieda kontra l-kriminalità serja li tolqot żewġ Stati Membri jew aktar, it-terroriżmu u forom 

ta’ kriminalità li jolqtu interess komuni kopert minn politika tal-Unjoni2

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI 

. 

2. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar 

dirett tat-tranżazzjonijiet u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u 

kontroll tal-Uffiċċju. Dan huwa ssupplimentat b’evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri 

oħrajn u analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment. 

DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI 

3. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE), il-Qorti awditjat: 

(a) il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju, li jinkludu r-rapporti finanzjarji3 u r-rapporti dwar l-

implimentazzjoni tal-baġit4

(b) il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet. 

 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014, u 

                                                      

1 ĠU L 121, 15.5.2009, p. 37. 

2 L-Anness II jagħti sommarju tal-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Uffiċċju. Huwa ppreżentat għal 
skopijiet ta' informazzjoni. 

3 Dawn jinkludu l-karta tal-bilanċ u r-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, it-tabella tal-flussi tal-
flus, ir-rapport tat-tibdil fl-assi netti u sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra 
ta’ spjegazzjoni. 

4 Dawn jinkludu l-kont tar-riżultat baġitarju u l-anness għall-kont tar-riżultat baġitarju. 
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Ir-responsabbiltà tal-maniġment 

4. Il-maniġment huwa responsabbli mit-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet annwali tal-

Uffiċċju u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi5

(a) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-kontijiet annwali tal-Uffiċċju jinkludu t-tfassil, 

l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ sistema ta’ kontroll intern rilevanti għat-tħejjija u l-

preżentazzjoni ġusta ta’ rapporti finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni 

skorretta materjali, sew jekk minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball; l-għażla u l-

applikazzjoni ta’ politiki kontabilistiċi xierqa fuq il-bażi tar-regoli kontabilistiċi adottati mill-

uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni

: 

6

(b) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ 

bażi u l-konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba jikkonsistu fit-tfassil, l-

implimentazzjoni u ż-żamma ta’ sistema ta’ kontroll intern effettiva u effi ċjenti li tinkludi 

superviżjoni adegwata u miżuri xierqa għall-prevenzjoni ta’ irregolaritajiet u frodi u, jekk 

meħtieġ, proċedimenti legali għall-irkupru ta’ fondi mħallsa jew użati ħażin. 

;it-tħejjija ta’ stimi kontabilistiċi li jkunu raġonevoli fiċ-

ċirkustanzi. Id-Direttur japprova l-kontijiet annwali tal-Uffiċċju wara li l-uffiċjal tal-kontabbiltà 

tiegħu jkun ħejjiehom fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha disponibbli u jkun stabbilixxa nota biex 

takkumpanja l-kontijiet li fiha huwa jiddikjara, fost l-oħrajn, li għandu aċċertament raġonevoli li 

dawn jippreżentaw stampa vera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Uffiċċju fl-aspetti materjali 

kollha. 

Ir-responsabbiltà tal-awditur 

5. Ir-responsabbiltà tal-Qorti hija li, fuq il-bażi tal-awditu tagħha, tipprovdi lill-Parlament Ewropew 

u lill-Kunsill7

                                                      

5 L-Artikoli 39 u 50 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 (ĠU L 328, 
7.12.2013, p. 42). 

 b’dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali u dwar il-legalità 

u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-Qorti tmexxi l-awditu tagħha skont l-Istandards 

6 Ir-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni huma dderivati mill-
Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku (IPSAS) maħruġa mill-
Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti jew, fejn rilevanti, l-Istandards Internazzjonali tal-
Kontabbiltà (IAS)/l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) maħruġa mill-Bord 
dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà. 

7 L-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) Nru 1271/2013. 
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Internazzjonali tal-Awditjar u l-Kodiċijiet tal-Etika tal-IFAC u l-Istandards Internazzjonali tal-

Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-INTOSAI. Dawn l-istandards jeżiġu li l-Qorti tippjana u twettaq 

l-awditu biex tikseb aċċertament raġonevoli dwar jekk il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju jkunux ħielsa 

minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 

bbażati jkunux legali u regolari. 

6. L-awditu jinvolvi t-twettiq ta' proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar dwar l-ammonti u 

d-divulgazzjonijiet fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-proċeduri 

magħżula jiddependu fuq il-ġudizzju tal-awditur, li huwa bbażat fuq valutazzjoni tar-riskji ta’ 

dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijiet u ta’ nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet 

ta’ bażi mar-rekwiżiti fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk minħabba frodi u sew jekk 

minħabba xi żball. Meta jivvaluta dawn ir-riskji, l-awditur iqis kwalunkwe kontroll intern rilevanti 

għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet, kif ukoll is-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll li jkunu 

implimentati biex jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi, u jfassal proċeduri 

tal-awditjar li jkunu xierqa skont iċ-ċirkustanzi. L-awditu jinvolvi wkoll l-evalwazzjoni tal-adegwatezza 

tal-politiki kontabilistiċi, ir-raġonevolezza tal-istimi kontabilistiċi u l-preżentazzjoni kumplessiva tal-

kontijiet. Fit-tħejjija ta' dan ir-rapport u d-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni, il-Qorti qieset ix-xogħol tal-

awditjar li l-awditur indipendenti estern wettaq fuq il-kontijiet tal-Uffiċċju kif stipulat fl-

Artikolu 208(4) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE8

7. Il-Qorti tqis li l-evidenza għall-awditjar miksuba hija suffiċjenti u xierqa biex tipprovdi bażi għad-

dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħha. 

. 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

8. Fl-opinjoni tal-Qorti, il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali 

kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tiegħu fil-31 ta’ Diċembru 2014 u r-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu u 

l-flussi tal-flus tiegħu għas-sena li ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 

Finanzjarju tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. 

                                                      

8 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 298, 
26.10.2012, p. 1). 
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Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

9. Fl-opinjoni tal-Qorti, it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali għas-sena li 

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2014 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

10. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjonijiet tal-Qorti. 

KUMMENTI DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA 

11. Ir-rati ta' implimentazzjoni tal-baġit ittejbu b'mod sinifikanti fl-2014 u r-riporti totali ta' 

approprjazzjonijiet impenjati naqsu għal EUR 5,7 miljun jiġifieri 6,7 % (2013: 11,6 %; 2012: 

19,6 %). Madankollu, ir-riporti ta’ approprjazzjonijiet impenjati kienu g ħadhom relattivament 

għoljin għat-Titolu II (nefqa amministrattiva) f’livell ta’ EUR 1,9 miljun (27 %) (2013: 

EUR 3,0 miljun, jiġifieri 41 %). Dawn kienu prinċipalment relatati ma' manutenzjoni u ma' 

modifikazzjonijiet fil-kwartieri ġenerali tal-Europol li nfetħu fl-2011 (EUR 1,1 miljun). 

12. Ir-rata ta' kanċellazzjoni ta' approprjazzjonijiet impenjati riportati mis-sena preċedenti 

kienet għolja f'livell ta' 22 % (2013: 9 %). Il-kanċellazzjonijiet kienu prinċipalment relatati ma' 

dewmien fi proġetti tal-IT ipprovduti minn fornituri esterni (prin ċipalment fil-qasam ta' 

ġestjoni ta' dokumenti u ta' assi u l-iskambju ta' data tal-pulizija).  

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SNIN PREĊEDENTI 

13. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet korrettivi li ttieħdu b’rispons għall-kummenti tal-Qorti 

mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness I

 

. 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Milan Martin CVIKL, Membru tal-

Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tat-8 ta' Settembru 2015. 

     Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 
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Anness I 

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SNIN PREĊEDENTI 

 

Sena Kumment tal-Qorti 
Status tal-azzjoni korrettiva 

(Ikkompletata / Għadha għaddejja / 
Pendenti / M/A) 

2011 Ġew irreġistrati eċċezzjonijiet u devjazzjonijiet għal 7 % tal-pagamenti tal-2011. Għadha għaddejja 

2013 

Għalkemm l-Uffiċċju tejjeb it-tħejjija, l-eżekuzzjoni u d-dokumentazzjoni ta' proċeduri ta' akkwist 
matul is-snin, mhux id-deċiżjonijiet kollha li ttieħdu fl-2013 kienu bbażati fuq kriterji tal-għażla 
speċifiċi biżżejjed, offerti tal-prezzijiet realistiċi jew skont ir-rekwiżiti professjonali stabbiliti. Dan 
affettwa l-effettività tal-proċeduri ta' akkwist. 

Għadha għaddejja 

2013 

Ir-rati ta' implimentazzjoni tal-baġit ittejbu aktar fl-2013 u r-riporti totali ta' approprjazzjonijiet 
impenjati naqsu għal EUR 9,4 miljun jew 11,6 % (2012: EUR 16,3 miljun jew 19,6 %). Madankollu, 
ir-riporti ta’ approprjazzjonijiet impenjati kienu għadhom għoljin għat-Titolu II (nefqa 
amministrattiva) f’livell ta’ EUR 3,0 miljun jew 41 % (2012: EUR 4,2 miljun jew 49 %). Dawn kienu 
prinċiplament relatati ma' modifikazzjonijiet ippjanati tal-bini tard fis-sena (EUR 1,8 miljun) u ma' 
spejjeż amministrattivi oħra, li għalihom ma kinux waslu fatturi fi tmiem is-sena. 

M/A 
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Anness II 

L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija 

(L-Aja) 

Kompetenzi u Attivitajiet 

 

Oqsma ta’ 
kompetenza tal-
Unjoni li 
jidderivaw mit-
Trattat 
(L-Artikolu 88 tat-
Trattat dwar il-
Funzjonament 
tal-Unjoni 
Ewropea) 

“Il-missjoni tal-Europol għandha tkun li tappoġġa u ssaħħaħ azzjoni tal-
awtoritajiet tal-pulizija u servizzi oħrajn tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri kif 
ukoll il-kooperazzjoni reċiproka tagħhom fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
kriminalità serja li tolqot lil żewġ Stati Membri jew iktar, it-terroriżmu u l-forom 
ta' kriminalità li jolqtu interess komuni kopert minn politika tal-Unjoni”. 

Kompetenzi tal-
Uffiċċju 
(Id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 
2009/371/ĠAI li 
tistabbilixxi l-
Uffiċċju Ewropew 
tal-Pulizija 
(Europol)) 

Kompetenza 
Il-kompetenza tal-Europol għandha tkopri l-kriminalità organizzata, it-
terroriżmu u forom oħra ta’ kriminalità serja li jolqtu żewġ Stati Membri jew 
aktar b’tali mod li jkun meħtieġ approċċ komuni mill-Istati Membri minħabba l-
iskala, l-importanza u l-konsegwenzi tar-reati. 
Il-kompetenza tal-Europol għandha tkopri wkoll reati kriminali relatati kif 
definiti fl-Artikolu 4(3) DKE. 
Kompiti prinċipali 
− Li jiġbor, jikkonserva, jipproċessa, janalizza u jiskambja informazzjoni u 

intelligence; 
− li jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri mingħajr dewmien 

permezz tal-unità nazzjonali msemmija fl-Artikolu 8 b’informazzjoni li 
tikkonċernahom u bi kwalunkwe konnessjoni identifikata bejn reati 
kriminali; 

− li jgħin investigazzjonijiet fl-Istati Membri, b’mod partikolari billi jgħaddi l-
informazzjoni rilevanti kollha lill-unitajiet nazzjonali;  

− li jitlob lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri konċernati jniedu, 
iwettqu jew jikkoordinaw investigazzjonijiet u jissuġġerixxi l-ħolqien ta’ 
skwadri ta’ investigazzjoni konġunti f’każijiet speċifiċi;  

− li jipprovdi intelligence u appoġġ analitiku lill-Istati Membri f’konnessjoni 
ma’ avvenimenti internazzjonali maġġuri;  

− li jħejji stimi ta’ theddid, analiżijiet strateġiċi u rapporti ġenerali tas-
sitwazzjoni relatati mal-objettiv tiegħu, inklużi stimi ta’ theddid ta’ 
kriminalità organizzata; 

− li jagħti appoġġ lill-Istati Membri fil-kompiti tagħhom ta’ ġbir u analiżi ta’ 
informazzjoni mill-Internet biex tingħata assistenza fl-identifikazzjoni ta’ 
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attivitajiet kriminali li jiġu ffaċilitati jew imwettqa permezz tal-Internet. 
Kompiti addizzjonali 
− Li jiżviluppa konoxxenza speċjalizzata tal-proċeduri investigattivi tal-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u jipprovdi parir dwar l-
investigazzjonijiet; 

− li jipprovdi intelligence strateġika li tassisti u tippromwovi l-użu effiċjenti u 
effikaċi tar-riżorsi disponibbli fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni għal attivitajiet 
operattivi u appoġġ għal tali attivitajiet. 

Addizzjonalment, li jassisti lill-Istati Membri permezz ta’ appoġġ, pariri u 
riċerka fl-oqsma li ġejjin 
− It-taħriġ ta’ membri tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom, fejn xieraq 

f’kooperazzjoni mal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija; 
− l-organizzazzjoni u t-tagħmir ta’ dawk l-awtoritajiet billi jiġi ffaċilitat il-

forniment ta’ appoġġ tekniku bejn l-Istati Membri; 
− metodi ta’ prevenzjoni tal-kriminalità; 
− metodi u analiżi tekniċi u forensiċi, u proċeduri investigattivi. 
L-Europol għandu jservi wkoll bħala l-Uffiċċju Ċentrali għall-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni tal-euro skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/511/ĠAI tat-
12 ta’ Lulju 2005 dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-falsifikazzjoni, permezz 
tan-nomina tal-Europol bħala l-Uffiċċju Ċentrali għall-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni tal-euro.  
L-Europol għandu jipproċessa u jittrasferixxi data dwar messaġġi finanzjarji 
skont il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-
ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni 
Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-“Programm dwar ir-Rintraċċar tal-
Finanzjament tat-Terroriżmu” (TFTP). 
L-Europol għandu jkompli bl-isforzi biex jistabbilixxi l-Helpdesk ta’ Prüm sabiex 
jappoġġa l-applikazzjoni ta’ kuljum tad-"Deċiżjonijiet ta' Prüm" skont il-
konklużjonjiet tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-intensifikazzjoni tal-
implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet ta' Prüm. 
L-Europol għandu jappoġġa ċ-Ċiklu ta' Politika tal-UE għall-kriminalità 
organizzata u serja u l-proġetti EMPACT1 f'konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill dwar il-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' ċiklu ta' politika tal-UE għall-
kriminalità internazzjonali organizzata u serja u l-konklużjonijiet sussegwenti 
tal-Kunsill tas-27 ta' Mejju 2011 dwar l-istabbiliment tal-prijoritajiet tal-UE fil-
ġlieda kontra l-kriminalità organizzata bejn l-2011 u l-2013. 
L-Europol għandu jospita ċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità (EC3) u jaġixxi 
bħala l-punt fokali fil-ġlieda tal-Ewropa kontra ċ-ċiberkriminalità f’konformità 
mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew 
COM(2012) 140 finali tat-28 ta’ Marzu 2012 “Il-Ġlieda kontra l-Kriminalità f'din 
l-Era Diġitali tagħna: Il-Ħolqien ta' Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità". 

Governanza Bord ta' Amministrazzjoni 
Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed 
ta’ kull Stat Membru u minn rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni. 
Direttur 
− Jinħatar mill-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, minn lista ta’ mill-

anqas tliet kandidati ppreżentati mill-Bord ta’ Amministrazzjoni, għal 
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perjodu ta’ erba’ snin (il-mandat jista’ jiġi estiż darba u għal mhux aktar 
minn erba’ snin). 

− Huwa assistit minn tliet Viċi Diretturi maħturin għal perjodu ta’ erba’ snin (li 
jista’ jiġġedded darba). 

− Imexxi l-Europol u jagħti kont lill-Bord ta’ Amministrazzjoni fir-rigward tat-
twettiq tad-doveri tiegħu/tagħha. 

− Huwa r-rappreżentant legali tal-Europol. 
Awditu estern 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
Awditu intern 
− Is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni Ewropea (IAS); 
− L-Uffiċċju tal-Awditjar Intern (IAF). 
Protezzjoni tad-data u s-salvagwardja ta’ drittijiet personali 
− L-Awtorità Konġunta ta’ Kontroll (AKK); 
− L-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data (UPD). 
Awtorità ta' kwittanza 
Il-Parlament Ewropew, filwaqt li jieħu kont ta’ rakkomandazzjoni mill-Kunsill, u 
li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata. 

Riżorsi 
disponibbli għall-
Uffiċċju fl-2014 
(2013) 

Baġit finali 2014 
EUR 84,3 (82,5) miljun 
Persunal fl-2014 
− Persunal temporanju: 450 (457) fit-tabella tal-persunal. Għadd reali fil-post 

fil-31.12.2014 = 427 (426) minbarra 13-il post TA li ma kinux mtlew sal-
31.12.2014 iżda li l-proċeduri ta' reklutaġġ għalihom kienu ffinalizzati u l-ittri 
ta' offerta kienu ntbagħtu lill-kandidati magħżula. Fi tmiem is-sena 9 mill-10 
postijiet battala kienu ġew identifikati bħala postijiet li kellhom jitneħħew 
minn Jannar 2015. 

− Esperti Nazzjonali Sekondati: 31 (34) (l-għadd reali fi tmiem is-sena) 
− Persunal kuntrattwali: 103 (94) (l-għadd reali fi tmiem is-sena) 

Prodotti u 
servizzi fl-2014 
(2013) 

L-Europol bħala ċ-ċentru prinċipali ta’ appoġġ tal-UE għall-operazzjonijiet tal-
infurzar tal-liġi 
L-appoġġ operazzjonali għall-operazzjonijiet u l-Iskwadri ta’ Investigazzjoni 
Konġunti (SIK) jinkludu: ipproċessar ta’ data, rapporti dwar il-komparabbiltà 
reċiproka, notifiki dwar intelligence, appoġġ u kompetenza teknika/forensika, 
skjeramenti ta' uffiċċju mobbli, rapporti ta’ analiżi, koordinazzjoni operazzjonali 
fil-Kwartieri Ġenerali tal-Europol, laqgħat operazzjonali, assistenza finanzjarja, 
eċċ. L-Europol żied it-twassil ta' prodotti u servizzi operazzjonali kemm fil-
kwantità kif ukoll fil-kwalità b'appoġġ għal proporzjon dejjem jiżdied ta' 
operazzjonijiet ta' profil għoli u operazzjonijiet relatati ma' EMPACT: 
− 34 472 każ transkonfinali appoġġati. Dawn kienu jinkludu 13 693 każ 

mnedija mill-Euroregional Police Information and Cooperation Centre (I ċ-
Ċentru ta' informazzjoni u Kooperazzjoni għal Pulizija Ewroreġjonali) (EPICC) 
li beda juża SIENA f’Jannar 2014. Minbarra l-każijiet EPICC, 20 779 każ kienu 
appoġġati, żieda ta’ 13 % fuq l-2013 (18 310). 

− 632 investigazzjoni fl-Istati Membri appoġġati b’mod attiv mill-Europol li 
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kienu jiffokaw fuq oqsma prijoritizzati ta’ kriminalità. 
− L-Europol ikkoordina u appoġġa operazzjonijiet fuq skala kbira bbażati fuq l-

intelligence li kienu jinvolvu azzjonijiet konġunti madwar l-UE mmirati fuq 
żoni ewlenin ta' kriminalità għolja u miri prinċipali u li rriżultaw f’eżiti 
operazzjonali ta' suċċess (eż. Operation Archimedes, Airline Fraud Action 
Days). 

− EC3 appoġġat bosta investigazzjonijiet transkonfinali kontra ċ-
ċiberkriminalità b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u sħab esterni, 
inkluż is-settur privat. Fl-1 ta’ Settembru 2014 tnieda proġett pilota għall-
Joint Cybercrime Action Taskforce (Taskforce ta' Azzjoni Konġunta kontra ċ-
Ċiberkriminalità) (J-CAT) fil-kwartieri ġenerali tal-Europol. Il-J-CAT ġie 
stabbilit bħala qafas ta’ kooperazzjoni biex l-Istati Membri u s-sħab ta’ 
kooperazzjoni operazzjonali jlaqqgħu flimkien intelligence ċibernatika u 
b’mod proattiv jipprijoritizzaw, iħejju u jniedu investigazzjonijiet 
transkonfinali fuq atti ta’ ċiberkriminalità. Aktar minn 15-il operazzjoni 
appoġġati minn EC3 ġew mnedija minn J-CAT. 

− 29 investigazzjoni dwar il-falsifikazzjoni tal-euro kienu appoġġati 
finanzjarjament mill-Europol. 

− L-Europol appoġġa 33 Skwadra ta’ Investigazzjoni Konġunta (SIK) fl-2014. L-
Europol appoġġa 22 SIK bħala parteċipanti sħaħ ibbażat fuq arranġament 
iffirmat. Is-SIK kollha appoġġati mill-Europol minbarra waħda minnhom 
kienu relatati ma’ prijoritajiet tal-EMPACT. 

− L-investigatur(i) mexxejja tal-operazzjonijiet fl-Istati Membri u l-esperti tal-
Istati Membri esprimew livell għoli ta’ sodisfazzjon bl-appoġġ operazzjonali 
pprovdut mill-Europol. 

− 5 617-il rapport operazzjonali prodotti fl-2014 meta mqabbla ma' 2 250 fl-
2013 (inklużi rapporti dwar il-komparabbiltà reċiproka, rapporti ta' analiżi 
operazzjonali, notifiki dwar intelligence u rapporti ta' analiżi tekniċi ad hoc).  

− L-Europol appoġġa finanzjarjament 269 laqgħa operazzjonali u 54 laqgħa 
tal-EMPACT. 

− L-Europol wettaq ir-rwol tiegħu fl-Implimentazzjoni tal-Artikoli 4, 9 u 10 tal-
Ftehim TFTP billi pproċessa t-talbiet u l-għotjiet ta’ informazzjoni relatati 
kollha mill-Istati Membri u l-Istati Uniti. 

− Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti kienet f'livell ta' 70 % (żieda kostanti fuq 
is-snin ta' qabel). 

Kapaċità ta’ analiżi strateġika 
Prodotti strateġiċi li jinkludu valutazzjonijiet ta’ theddid u rapporti tas-
sitwazzjoni 
− Ġew prodotti 26 rapport strateġiku dwar il-kriminalità organizzata u 20 

rapport strateġiku dwar it-terroriżmu, inkluż l-Internet Organised Crime 
Threat Assessment (il-Valutazzjoni ta’ Theddid minn Kriminalità Organizzata 
fuq l-Internet) (iOCTA), Methamphetamine threat assessment (Valutazzjoni 
tat-theddid mill-metamfetamina), EU Terrorism Situation and Trend Report 
(Rapport dwar is-Sitwazzjoni u x-Xejriet fit-Terroriżmu fl-UE) (TE-SAT), 
Threat Assessment on the ISIL2 terrorist movement and its impact on the EU 
(Valutazzjoni tat-Theddid fuq il-moviment terroristiku ISIL u l-impatt tiegħu 
fuq l-UE), Situation Report on Travel for Terrorist Purposes (Rapport tas-
sitwazzjoni fuq l-Ivvjaġġar għal Skopijiet Terroristiċi) (b'fokus fuq is-Sirja). 



 5 

ADB057237MT04-15PP-CH073-15APCFIN-RAS-EUROPOL_2014-TR.docx 8.9.2015 

− L-Europol ħareġ 96 Notifika ta’ Twissija Bikrija biex jiġu identifikati 
opportunitajiet għal azzjoni ta’ segwitu mill-Istati Membri (inklużi Cyberbits, 
Bullettini ta' monitoraġġ Terrorism Modus Operandi, Notifiki dwar 
Intelligence u l-hekk imsejħa avviżi SCAN). 

L-Europol bħala ċ-ċentru ta’ informazzjoni kriminali tal-UE 
Il-kapaċitajiet ta’ ġestjoni tal-informazzjoni, l-Applikazzjoni ta’ Netwerk Sikur 
għall-Iskambju ta’ Informazzjoni (SIENA), is-Sistema ta’ Informazzjoni tal-
Europol (EIS), in-Netwerk tal-Uffiċċji ta’ Kollegament. 
− B’kollox, 605 245 messaġġ operazzjonali ġew skambjati permezz ta' SIENA 

bejn l-Europol, l-Istati Membri u Partijiet Terzi. Dawn kienu jinkludu 65 691 
messaġġ skambjati miċ-Ċentru ta' informazzjoni u Kooperazzjoni għal 
Pulizija Ewroreġjonali (EPICC) li beda juża SIENA f’Jannar 2014. Minbarra l-
iskambju EPICC SIENA, ġew skambjati 539 554 messaġġ operazzjonali, żieda 
ta’ 18 % meta mqabbla mal-2013 (456 598). 

− L-Europol aċċetta 50 285 (43 104) kontribut, li minnhom 47 157 (40 617) 
kellhom jiġu pproċessati, żieda ta’ 16 % meta mqabbla mal-2013. 

− L-EIS kien fiha 236 606 (245 142) rekord fi tmiem l-2014. It-tnaqqis fil-
kontenut tal-EIS fi tmiem is-sena huwa relatat mat-tħassir ippjanat tar-
rekords kollha minn NL b'rabta mal-iżvilupp ta’ data-loader ġdid. Huwa 
mistenni li din id-data se tiddaħħal mill-ġdid matul l-2015. 

− 619-il (560) Kontroll ta' Kriminalità Transkonfinali (CBCCs) fuq Persuni ġew 
skattati fl-EIS. L-għadd ta’ hits (CBCCS) żdiedu minkejja t-tnaqqis fl-għadd 
totali ta’ rekords fl-EIS, li jista' jindika żieda fil-kwalità tad-data kondiviża 
permezz tal-EIS. 

− Sa tmiem l-2014, 573 (452) Awtorità Kompetenti Maħtura (DCA), inklużi 
Uffiċċji nazzjonali għall-Irkupru tal-Assi (RCOs), unitajiet għaċ-
ċiberkriminalità, Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIUs), pjattaformi 
reġjonali u pajjiżi terzi kienu kkollegati ma’ SIENA. 

− Netwerk uniku ta’ kważi 200 uffiċjal ta’ kollegament jiżgura kollegament 
attiv bejn il-kwartieri ġenerali tal-Europol f’ L-Aja u 28 Unità Nazzjonali tal-
Europol (ENUs) fl-Istati Membri. Huma jiffaċilitaw l-iskambju ta’ 
informazzjoni u jipprovdu appoġġ u koordinazzjoni għal investigazzjonijiet li 
jkunu għaddejjin. L-Europol jospita wkoll uffiċjali ta’ kollegament minn 13-il 
pajjiż terz u minn organizzazzjonijiet li jaħdmu flimkien mal-Europol abbażi 
ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni. Barra minn hekk, l-Europol issekonda żewġ 
uffiċjali ta’ kollegament għal Washington (l-Istati Uniti tal-Amerka) u wieħed 
għall-kwartieri ġenerali tal-Interpol f’Lyon (Franza). 

L-Europol bħala ċ-ċentru tal-UE għal kompetenza dwar l-infurzar tal-liġi 
Pjattaformi tal-Europol għall-Esperti (EPE), Pjattaformi għall-iskambju ta’ data u 
soluzzjonijiet ta’ ħżin, Prodotti u servizzi ta’ għarfien, Taħriġ, Konferenzi u 
sessjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni: 
− 33 qasam espert koperti mill-Pjattaforma tal-Europol għall-Esperti inklużi 

6 045 kont attiv (32 pjattaforma u 4 419-il utent fi tmiem l-2013); 
− l-Europol appoġġa l-għoti ta' diversi korsijiet ta’ taħriġ u webinars 

(organizzati mill-Europol, is-CEPOL jew l-Istati Membri); 
− il-Konferenza Ewropea annwali tal-Pulizija kienet organizzata fil-kwartieri 

ġenerali tal-Europol. 
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Relazzjonijiet esterni 
L-Europol jikkoopera ma’ għadd ta’ sħab tal-UE, u ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-iskambju ta’ informazzjoni ma’ dawn is-
sħab iseħħ fuq il-bażi ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni. Ftehimiet strateġiċi 
jippermettu liż-żewġ partijiet involuti jiskambjaw l-informazzjoni kollha għajr 
data personali, filwaqt li ftehimiet operazzjonali jippermettu l-iskambju ta’ data 
personali wkoll. 
− 19-il ftehim strateġiku u 14-il ftehim operazzjonali fis-seħħ fi tmiem l-2014 

(18-il pajjiż terz, 12-il korp u aġenzija tal-UE u 3 organizzazzjonijiet 
internazzjonali oħra, inkluża l-Interpol). 

− B'kollox, 11-il sieħeb ta' kooperazzjoni operazzjonali u 4 sħab ta' 
kooperazzjoni strateġika għandhom aċċess dirett għal SIENA. 

− Fi tmiem l-2014, 10 partijiet terzi bi ftehimiet ta’ kooperazzjoni 
operazzjonali kienu assoċjati ma’ mill-inqas Punt Fokali wieħed. 

− L-iskambju ta’ informazzjoni ma’ sħab esterni (10 651) żdied bi 23 % meta 
mqabbel mal-2013 (8 663). 

− Kompla l-istabbiliment ta' sħubijiet strateġiċi fit-tul mas-settur privat. Fl-
2014, ġew konklużi 17-il Memorandum ta’ Qbil (MtQ) minn EC3 mas-settur 
privat (inklużi Microsoft, McAfee, Il-Cloud Security Alliance, EBF, Kaspersky, 
Symantec). 

1 Il-Pjattaforma Multidixxiplinarja Ewropea Kontra t-Theddidiet Kriminali (EMPACT) 
2 L-Istat Iżlamiku fl-Iraq u l-Levante (ISIL). 

Sors: Anness ipprovdut mill-Uffiċċju. 
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IT-TWEĠIBIET TAL-UFFIĊĊJU 

 
11. L-Europol jieħu nota tal-kumment tal-QEA u se jkompli bl-isforzi tiegħu biex jiżgura implimentazzjoni ta' 

baġit effiċjenti u konformi, speċjalment fir-rigward ta' riporti b'relazzjoni man-nefqa amministrattiva. 

12. L-Europol jirrikonoxxi l-kumment tal-QEA dwar il-livell għoli ta' rati ta' kanċellazzjoni ta' riporti mis-sena 

l-oħra. Il-proġetti mdewma tal-IT kienu relatati mal-hekk imsejħa soluzzjonijiet lesti għall-użu akkwistati 

mill-Europol. L-implimentazzjoni ta' baġit baxx għal dawn il-proġetti kienet prinċipalment riżultat tal-

fornituri li naqsu milli jagħtu s-servizz f'konformità ma' dak li kien maqbul waqt l-ippjanar. Id-dewmien 

ma affettwax is-servizz tan-negozju operattiv minħabba li komplew jintużaw soluzzjonijiet eżistenti tal-

IT għas-sistemi rilevanti. Tajjeb li jiġi nnotat li meta mqabbel mas-sena finanzjarja preċedenti, l-Europol 

naqqas b'mod sinifikanti r-riporti f’ċifri assoluti. Għaldaqstant, minkejja d-dewmien tas-servizz ikkawżat 

minn kuntratturi esterni, iż-żieda nominali reali ta' riporti mhux użati kienet EUR 0,9 miljun fi tmiem l-

2014 (meta mqabbla mal-2013). 
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