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DAĦLA
Fl-4 ta’ Novembru 2019, hekk kif effettivament
bdejt imwettaq id-dmirijiet tiegħi bħala l-ewwel
Kap Prosekutur Ewropew, l-Uffiċċju tal-Prosekutur
Pubbliku Ewropew (UPPE) kellu 3 membri talpersunal, u serraħ ħafna fuq task force żgħira ta’
uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea u tal-OLAF. Il-baġit
tagħna għall-2020, meta konna mistennija li nibdew
l-operat, kien jippermettilna li jkollna biss 24 impjegat
tal-UPPE, u li nħallsu r-remunerazzjonijiet ta’ 32.25
Prosekutur Delegat Ewropew. Dan kien il-punt tattluq tagħna.
B’baġit stabbilit għal €44.9 miljun għall-2021, li
jippermettilna li jkollna 130 persunal tal-UPPE, u li
nħallsu r-remunerazzjonijiet ta’ mhux aktar minn
140 Prosekutur Delegat Ewropew, il-bidu tal-operat
sar konċepibbli. Madankollu, kien għad fadal ħafna xi
jsir, malajr ħafna, minn ftit nies li kienu estremament
dedikati u motivati.
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ħatar lit-22 Prosekutur
Ewropew fis-27 ta’ Lulju 2020. Il-Kulleġġ tal-UPPE ġie
kkostitwit fit-28 ta’ Settembru 2020. L-enfasi inizjali
tiegħu kienet fuq l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet kollha
li jippermettu lill-UPPE li jibda jaħdem malajr kemm
jista’ jkun, u li jiffunzjona fil-qasam amministrattiv
mill-inqas fuq livell bażiku. Żewġ deċiżjonijiet kienu
ta’importanza kbira f’dan ir-rigward: il-Kundizzjonijiet
tal-Impjieg tal-Prosekuturi Delegati Ewropej1, li
ppermettew it-tnedija tal-proċeduri tal-għażla talkandidati fl-Istati Membri parteċipanti, u r-Regoli
Interni ta’ Proċedura2, li jorganizzaw il-ħidma talUPPE.
Il-prerekwiżit l-ieħor kien l-iżvilupp rapidu u s-suċċess
fil-go live tas-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet. Din
kienet kisba tassew straordinarja ta’ tim tal-proġett
eċċellenti stabbilit biss f’Marzu 2020.
Kellna wkoll bżonn li jkollna Prosekuturi Delegati
Ewropej fl-Istati Membri parteċipanti kollha, mhux
biss maħtura, iżda lesti biex jaħdmu għall-UPPE. Xi
Stati Membri kellhom bżonn sforz kbir biex ikunu
konvinti li l-Prosekuturi Delegati Ewropej jaħdmu
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full-time għall-UPPE, jekk irridu nkunu konformi
mal-ogħla standards ta’ indipendenza u effiċjenza
ġudizzjarja.
L-Istati Membri parteċipanti kellhom jagħmlu
mhux biss adattamenti leġiżlattivi kumplessi u
estensivi, iżda wkoll sforzi organizzattivi u finanzjarji
sinifikanti biex jippermettulna noperaw. Il-baġit talUPPE huwa biss parti mill-ispiża ġenerali tal-UPPE.
L-awtoritajiet nazzjonali jkopru l-parti essenzjali talispejjeż tal-uffiċċji deċentralizzati tagħna, filwaqt li
l-Lussemburgu pprovdilna wkoll il-bini tal-Uffiċċju
Ċentrali tagħna mingħajr ħlas.
Fl-aħħar nett, kien hemm bżonn li nagħżlu,
nirreklutaw, ninkorporaw u nħarrġu lill-Uffiċċju kollu,
bażikament, fi ftit xhur biss, u li jkollna lil kulħadd
jibda jaħdem immedjatament. Dan fil-kuntest
speċifiku tas-suq tax-xogħol kompetittiv ħafna talLussemburgu, flimkien mal-pandemija tal-Covid-19.
Aħna għamilna dan kollu, u ħafna aktar, u bdejna
l-operat fl-1 ta’ Ġunju 2021.
Hekk kif ħadna d-deċiżjoni li niddikjaraw quddiem
il-Kummissjoni Ewropea li konna lesti biex nibdew,
l-istorja se tiftakar li l-Prosekuturi Delegati Ewropej
kienu neqsin fis-Slovenja. F’dak il-mument deher ċar
li wara ż-żona tal-ewro, aħna ħloqna żona tal-UPPE,
u li fiha kien hemm distakk, li potenzjalment kellu
konsegwenzi estensivi.
Daħla

Deher biċ-ċar li kwalunkwe interferenza fl-attivitajiet
tagħna fi Stat Membru parteċipanti partikolari
mhux biss taffettwa l-investigazzjonijiet tal-UPPE
f’dak l-Istat Membru, iżda wkoll l-investigazzjonijiet
transfruntiera kollha mibdija mill-UPPE fi Stati
Membri parteċipanti oħra li jinvolvu lil dak l-Istat
Membru.
Aħna parti sistemika mill-arkitettura ġenerali stabbilita
mill-UE biex tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha.
Qed inkopru ż-żewġ naħat: l-infiq kif ukoll id-dħul.
Jekk inkunu mfixkla fl-eżerċizzju tal-kompetenza
tagħna, il-protezzjoni tal-baġit tal-UE tista’ tkun firriskju. Din ir-realtà ġdida hija riflessa wkoll fir-rwol
mogħti lill-UPPE fir-Regolament (UE) 2020/2092
tas-16 ta’ Diċembru 2020 dwar reġim ġenerali ta’
kondizzjonalità għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni.
Fl-ewwel
seba’
xhur
tal-operat
tagħna,
ipproċessajna 2832 rapport ta’ kriminalità u ftaħna
576 investigazzjoni. Sal-aħħar tas-sena, kellna
515-il investigazzjoni attiva għal danni ġenerali
stmati qrib il-€5.4 biljun. Peress li l-UPPE talab
li jinqabdu €154.3 miljun, u ngħata li jinqabdu
€147 miljun, ma jistax ikun hemm aktar dubju dwar
il-valur miżjud tagħna.
Aktar importanti minn hekk, l-atturi tal-infurzar talliġi madwar l-UE bdew jiskopru l-ħeffa, l-effiċjenza
u l-kisbiet fl-informazzjoni li jistgħu jistennew meta
jaħdmu mal-UPPE, meta mqabbla mal-modalitajiet
tradizzjonali ta’ assistenza legali reċiproka u l-metodi
ta’ koordinazzjoni transfruntiera.
Fis-sena li ġejja, se nkunu nistgħu nżidu
l-kooperazzjoni tagħna mal-awtoritajiet rilevanti
kollha, fil-livell nazzjonali kif ukoll dak Ewropew.
Il-messaġġ tagħna huwa sempliċi: it-titjib fil-livell ta’
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE jibda billi
jiżdied il-livell ta’ skoperta ta’ frodi fl-UE. Id-differenzi
bejn l-Istati Membri f’dan ir-rigward ilhom sinifikanti
għal żmien twil, u jien noqgħod ukoll fuq il-kontribut
tal-OLAF għal dak li b’mod ċar jeħtieġ li jkun sforz
konġunt.
M’hemmx dubju li l-bidu operattiv tal-UPPE jġib
miegħu ħafna bidliet mhux biss fl-Istati Membri
parteċipanti, iżda wkoll fl-istituzzjonijiet, il-korpi,
l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE.
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Se jieħu ż-żmien biex in-nies isiru jafu b’mod preċiż
ir-rwoli, ir-responsabbiltajiet u s-setgħat ta’ xulxin,
biex jaġġustaw l-aspettattivi tagħhom, biex isolvu
bosta kwistjonijiet tekniċi. Flimkien, qed nidentifikaw
in-nuqqasijiet u nanalizzaw l-isfidi kollha li jinqalgħu.
L-għanijiet operattivi tagħna jibqgħu:
•

Titjib ġenerali fir-rati ta’ investigazzjoni ta’
reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE,
speċjalment f’investigazzjonijiet transfruntiera
mmirati lejn gruppi kriminali organizzati;

•

Titjib fl-irkupru ta’ assi illeċiti miksuba permezz ta’
reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE.

L-UPPE se jkompli jsaħħaħ il-kapaċità tiegħu li
jwettaq investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet
indipendenti, imparzjali u ta’ kwalità għolja bil-għan
li jikseb rati għoljin ta’ suċċess fil-qorti, filwaqt li
jirrispetta d-drittijiet fundamentali kollha minquxa
fil-Karta.
L-UPPE se jkompli jiżviluppa kapaċità operattiva
adegwata fil-livell ċentrali, sabiex jassisti u
jikkumplementa miżuri ta’ rkupru ta’ assi u
investigazzjonijiet finanzjarji mwettqa millProsekuturi Delegati Ewropej fil-livell nazzjonali.
L-UPPE se jkompli bl-isforzi tiegħu biex jistabbilixxi
relazzjonijiet qawwija ma’ Stati Membri mhux
parteċipanti, kif ukoll mal-awtoritajiet rilevanti ta’
pajjiżi terzi ta’ interess partikolari fl-investigazzjoni u
l-prosekuzzjoni ta’ każijiet transfruntiera li jaqgħu taħt
il-kompetenza tiegħu, kif ukoll fl-irkupru għad-danni.
L-UPPE se jkompli jsaħħaħ il-qafas amministrattiv
tiegħu u jistabbilizza l-kundizzjonijiet tax-xogħol u
l-perspettivi tal-karriera tal-persunal tiegħu.
Fl-aħħar nett, l-UPPE se jkompli janalizza l-esperjenza
miġbura, b’mod partikolari biex jidentifika
kwistjonijiet li jxekklu t-twettiq tal-missjoni tiegħu
li jkun jeħtieġ li jiġu indirizzati permezz ta’ bidliet
leġiżlattivi, kemm jekk fil-livell nazzjonali jew dak
Ewropew.

Laura Kövesi,
Kap Prosekutur Ewropew
Daħla

LISTA TA’ ABBREVJAZZJONIJIET
L-Istati Membri tal-UE

Oħrajn

AT

L-Awstrija

CMS:

Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet

BE

Il-Belġju

CNA:

Awtorita nazzjonali kompetenti

BG

Il-Bulgarija

ECR:

Rapport tal-UPPE dwar il-Kriminalità

HR

Il-Kroazja

CY

Ċipru

EDP:

Prosekutur Delegat Ewropew

CZ

Iċ-Ċekja

DK

Id-Danimarka

NA:

EE

L-Estonja

FI

Il-Finlandja

NEDPA: Assistent tal-Prosekutur Delegat Nazzjonali
Ewropew

FR

Franza

OLAF:

Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi

DE

Il-Ġermanja

PCs:

Awli Permanenti [tal-UPPE]

EL

Il-Greċja

HU

L-Ungerija

PE:

Prosekutur Ewropew

IE

L-Irlanda

PIF:

IT

L-Italja

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji
(Protection des intérêts financiers)

LV

Il-Latvja

SM:

Stat Membru

LT

Il-Litwanja

VAT:

Taxxa fuq il-valur miżjud

LU

Il-Lussemburgu

MT

Malta

NL

In-Netherlands

PL

Il-Polonja

PT

Il-Portugall

RO

Ir-Rumanija

SK

Is-Slovakkja

SI

Is-Slovenja

ES

Spanja

SE

l-Iżvezja
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IBOAs: L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi
Awtorità nazzjonali

Lista ta’ abbrevjazzjonijiet

1

Aspetti ġenerali

Organizzazzjoni u funzjonament
Ir-rwol tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
(UPPE) huwa li jtejjeb il-livell ta’ protezzjoni talinteressi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (UE). Aħna
ninvestigaw frodi li tinvolvi fondi tal-UE ta’ aktar
minn €10 000 u frodi transfruntiera ta’ Taxxa fuq
il-Valur Miżjud (VAT) li tinvolvi danni ta’ aktar minn
€10 miljun. Kwalunkwe frodi bħal din imwettqa
fl-Istati Membri parteċipanti wara Novembru 2017
taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tagħna.
Aħna indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali, millKummissjoni Ewropea, u minn istituzzjonijiet, korpi
u aġenziji Ewropej oħra. Flimkien mal-Qorti Ewropea
tal-Ġustizzja, l-UPPE jirrappreżenta l-pilastru talġustizzja tal-UE. Aħna nitkellmu u naġixxu f’isem
l-interess pubbliku Ewropew.
Aħna noperaw bħala uffiċċju wieħed bi struttura
deċentralizzata. Bil-kwartieri ġenerali fil-Lussemburgu,
l-UPPE għandu 35 uffiċċju fl-Istati Membri parteċipanti.
Fil-prattika, 22 Prosekutur Ewropew u l-Kap
Prosekutur Ewropew fil-Lussemburgu jissorveljaw
l-investigazzjonijiet mibdija mill-Prosekuturi Delegati
Ewropej fl-Istati Membri parteċipanti. Fl-ewwel fażi
tat-tħaddim operattiv tagħna, għandna l-intenzjoni li
naħtru sa 140 Prosekutur Delegat Ewropew. Fl-2021,
94 kienu attivi.
Inkorporati fil-ġudikatura nazzjonali, il-Prosekuturi
Delegati Ewropej jibqgħu indipendenti mill-gvernijiet
nazzjonali u l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali.
Għandu jkollhom mill-inqas l-istess setgħat u
kundizzjonijiet
tax-xogħol
bħall-prosekuturi
nazzjonali. Huma jistgħu jingħataw biss direzzjoni firrigward tal-ħidma operattiva tagħhom mill-kwartieri
ġenerali tal-UPPE, jew permezz tal-Kulleġġ tal-UPPE
(inkarigat mid-definizzjoni tal-politika ġenerali
tal-prosekuzzjoni u l-qafas ġenerali għall-ħidma
tagħhom), jew permezz ta’ waħda mill-15-il Awla
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Permanenti (inkarigata mit-teħid ta’ deċiżjonijiet
ewlenin f’kull waħda mill-investigazzjonijiet).
Membri attivi tal-ġudikatura fis-sistemi nazzjonali
rispettivi tagħhom, il-Prosekuturi Delegati Ewropej
jinvestigaw u jħarrku skont il-liġijiet kriminali
nazzjonali u l-liġijiet kriminali proċedurali nazzjonali.
Huma jressqu l-każijiet tagħhom għal ġudizzju
quddiem it-tribunali nazzjonali. Aħna qegħdin
noperaw taħt 22 reġim differenti ta’ liġi proċedurali
kriminali. Qed nużaw tagħmir, teknoloġiji, metodi ta’
ħidma u lingwi differenti. Qatt ma kien attentat bħal
dan qabel.
Aħna uffiċċju ta’ prosekuzzjoni speċjalizzat
b’kompetenza obbligatorja. Dan ifisser li m’għandniex
diskrezzjoni li ninvestigaw ftit każijiet sinifikanti biss.
Kull meta nkunu kompetenti, l-awtoritajiet nazzjonali
għandhom obbligu legali li jwarrbu u li jħallu lillUPPE jwettaq il-ħidma tiegħu.
L-UPPE mhuwiex żieda, saff ġdid biex tittejjeb
il-koordinazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali. Bħala
korp tal-UE inkorporat fil-ġudikatura nazzjonali,
aħna komponent sistemiku tal-istat tad-dritt fl-UE.
Huwa għalhekk li l-bidliet li jaffettwaw lill-ġudikatura
ta’ Stat Membru parteċipanti jaffettwaw lill-UPPE
b’mod dirett. Żviluppi li jaffettwaw l-indipendenza
jew l-effiċjenza tal-UPPE f’wieħed mill-Istati Membri
parteċipanti għandhom effett dirett fuq iż-żona
kollha tal-UPPE. In-nuqqas ta’ kooperazzjoni malUPPE minn Stati Membri mhux parteċipanti għandu
effett dirett fuq il-livell ġenerali ta’ protezzjoni
tal-interessi finanzjarji tal-UE. F’konformità malpremessa 16 tar-Regolament (UE) 2020/2092
tas-16 ta’ Diċembru 2020 dwar reġim ġenerali ta’
kondizzjonalità għall-protezzjoni tal-Baġit talUnjoni, l-UPPE għandu jirrapporta tali żviluppi
lill-Kummissjoni Ewropea.

Taqsima 1: Aspetti ġenerali: Organizzazzjoni u funzjonament

2

Attività operattiva

ĦARSA ĠENERALI
Fl-Istati Membri parteċipanti kollha, il-prosekuturi
tagħna għandhom l-istess prijoritajiet u jimplimentaw
l-istess politika prosekutorja, kif definita mill-Kulleġġ
tal-UPPE. Aħna niffukaw fuq investigazzjonijiet
transfruntiera, kumplessi dwar kriminalità ekonomika
u finanzjarja sofistikata, b’mod partikolari fejn tkun
involuta kriminalità organizzata serja. L-għan ewlieni
tagħna huwa li ngħinu lill-Istati Membri jirkupraw
id-danni.
L-UPPE nieda l-operat tiegħu fl-1 ta’ Ġunju 2021. Fi
żmien seba’ xhur, ipproċessajna parti mdaqqsa talkażijiet b’lura miftuħa mill-awtoritajiet nazzjonali
qabel ma bdejna l-operat tagħna, l-ammont kollu
b’lura tal-investigazzjonijiet tal-OLAF u ttrattajna
r-rapporti ġodda kollha dwar suspetti ta’ frodi li
kienu ġejjin mis-sorsi kollha possibbli. B’kollox,
irċevejna 2832 rapport u ftaħna 576 investigazzjoni,
li fihom id-dannu kkawżat lill-baġit tal-UE kien stmat
għal €5.4 biljun.
Sal-31 ta’ Diċembru 2021 kellna 515-il investigazzjoni
attiva:
•
•

17.6 % minnhom kienu fuq frodi tal-VAT, għal
danni stmati ta’ €2.5 biljun.
27.5 % minnhom kellhom dimensjoni
transfruntiera (atti jew imwettqa fit-territorju
ta’ diversi pajjiżi, jew li kkawżaw danni lil diversi
pajjiżi).

Wara seba’ xhur ta’ ħidma, qed jidher biċ-ċar li
l-livell ta’ skoperta tal-frodi li taffettwa l-interessi
finanzjarji tal-UE huwa subottimali u jvarja b’mod
sinifikanti minn Stat Membru għal ieħor. Dan huwa
viżibbli b’mod partikolari min-naħa tad-dħul talbaġit tal-UE, b’diversi Stati Membri jonqsu milli
jiskopru kwalunkwe frodi serja tal-VAT, kif ukoll
numri sorprendentement baxxi ta’ rapporti dwar
frodi tad-dwana.
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Lil hinn mill-ispjegazzjonijiet oġġettivi kollha
possibbli, id-diskrepanzi osservati jindikaw
il-ħtieġa li l-isforzi f’dan ir-rigward jiżdiedu b’mod
sistematiku. Dan għandu jfisser ukoll rikalibrazzjoni
konsistenti tar-rwol li jista’ jkollhom il-Europol,
l-OLAF u l-Eurojust fil-ġlieda kontra l-frodi li taffettwa
l-interessi finanzjarji tal-UE.
Fl-aħħar nett, l-ewwel seba’ xhur ta’ operat urew ukoll
b’mod ċar ħafna li l-UPPE jġib vantaġġ deċiżiv għallinfurzar tal-liġi f’investigazzjonijiet transfruntiera.
Mingħajr formalitajiet kumplikati ta’ assistenza
legali reċiproka, l-organizzazzjoni ta’ tfittxijiet jew
arresti kkoordinati bejn il-fruntieri kienet kwistjoni
ta’ ġimgħat, minflok ta’ xhur. L-aċċess bla preċedent
għall-informazzjoni operattiva permezz tas-Sistema
ta’ Ġestjoni tal-Każijiet tiegħu ppermetta lill-UPPE li
jistabbilixxi konnessjonijiet bejn investigazzjonijiet
differenti (u sussegwentement jintegrahom), biex
jidentifika aktar evidenza li tkun trid tinkiseb u assi li
jkollhom jinqabdu. Fl-ewwel seba’ xhur, il-Prosekuturi
Delegati Ewropej b’kollox assenjaw 290 miżura ta’
għajnuna lil xulxin.

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Ħarsa ġenerali
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TOTAL: 576
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Ħarsa ġenerali

UFFIĊJU ĊENTRALI
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€5.4 biljun

515
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

€2.5 biljun

Qbid

5

€147.3 miljun

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs3

290
Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

1351

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

190

Minn partijiet privati

1282

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

298

9

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

278

2832

TOTAL

576

Eżerċizzju ta’ kompetenza
Deċiżjoni pendenti

84

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

570

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

956

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

31

Każijiet miċħuda4
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

3

TOTAL

3
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Il-Lussemburgu

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Uffiċċju Ċentrali

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

5

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

3

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

1

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

1

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

€22 000

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

313

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

110

Frodi relatata ma’ dħul mhux tal-VAT

132

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

173

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

30

Korruzzjoni

40

Miżapproprijazzjoni

34

Ħasil tal-flus

47

Reat marbut b’mod inseparabbli

104

Investigazzjonijiet transfruntiera

142

13 | Rapport Annwali tal-UPPE: 2021

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Uffiċċju Ċentrali

L-AWSTRIJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€392 miljun

3
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

0

Qbid

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 0
Dħul: 13

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

8

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

4

Minn partijiet privati

0

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

3

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

1

12

TOTAL

4

Deċiżjoni pendenti

0

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

4

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 2

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

8

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda

Vjenna

Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Graz

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 2

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: L-Awstrija

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

3

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

2

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

0

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbilment

0

Investigazzjonijiet transfruntiera

2
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: L-Awstrija

IL-BELĠJU
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€324 miljun

26
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

€233.3 miljun

Qbid

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

€1.1 miljun

Ħruġ: 4
Dħul: 20

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

25

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

32

Minn partijiet privati

1

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

18

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

8

58

TOTAL

26

Deċiżjoni pendenti

9

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

27

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 2

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

22

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Brussell

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 2

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Belġju

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

7

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

5

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

8

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

4

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

1

Miżapproprijazzjoni

5

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

1

Investigazzjonijiet transfruntiera

16
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Belġju

IL-BULGARIJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€427 miljun

98
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

€3.4 miljun

Qbid

1

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 0
Dħul: 17

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

237

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

12

Minn partijiet privati

17

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

49

7

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

56

273

TOTAL

105

Deċiżjoni pendenti

8

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

104

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 7

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

161

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

3

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

1

TOTAL

1
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Sofija

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 5

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Bulgarija

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

1

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

77

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

26

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

3

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

1

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

1

Korruzzjoni

14

Miżapproprijazzjoni

6

Ħasil tal-flus

3

Reat marbut b’mod inseparabbli

7

Investigazzjonijiet transfruntiera

3
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Bulgarija

IL-KROAZJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€30.6 miljun

8
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

0

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

€270 000

Ħruġ: 0
Dħul: 4

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

16

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

8

Minn partijiet privati

4

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

6

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

3

28

TOTAL

9

Deċiżjoni pendenti

3

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

9

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 2

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

16

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda

Zagreb

Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 1

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Kroazja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

4

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

3

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

0

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

7

Miżapproprijazzjoni

2

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

0

Transkonfinali bl-involviment ta’ pajjiż terz

0
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Kroazja

ĊIPRU
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€1.5 miljun

3
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

0

Qbid

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 0
Dħul: 8

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

3

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

2

Minn partijiet privati

0

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

2

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

1

5

TOTAL

3

Deċiżjoni pendenti

0

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

3

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 1

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

2

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Nikosija

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 0

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Ċipru

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

1

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

1

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

0

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

1

Miżapproprijazzjoni

1

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

0

Investigazzjonijiet transfruntiera

1
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Ċipru

IĊ-ĊEKJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€78.8 miljun

34
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

0

€37.5 miljun

€37.5 miljun

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs
Ħruġ: 4
Dħul: 23

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

79

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

3

Minn partijiet privati

1

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

17

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

22

83

TOTAL

39

Deċiżjoni pendenti

2

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

39

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 7

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

42

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

3

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Liberec

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

1

TOTAL

1
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Praga
Brno

Zlín

České Budějovice

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 4

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Iċ-Ċekja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

22

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

7

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

12

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

5

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

2

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

2

Reat marbut b’mod inseparabbli

0

Investigazzjonijiet transfruntiera

5
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Iċ-Ċekja

L-ESTONJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€5.5 miljun

6
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

0

Qbid

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 3
Dħul: 17

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

5

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

5

Minn partijiet privati

0

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

2

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

4

10

TOTAL

6

Deċiżjoni pendenti

0

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

6

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 2

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

4

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda

Tallinn

Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 0

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: L-Estonja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

7

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

0

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

0

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

1

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

0

Investigazzjonijiet transfruntiera

1
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: L-Estonja

IL-FINLANDJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€732 492

4
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

0

Qbid

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

€528 542

Ħruġ: 0
Dħul: 5

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

5

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

0

Minn partijiet privati

2

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

0

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

4

7

TOTAL

4

Deċiżjoni pendenti

0

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

4

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 1

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

3

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Helsinki

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 1

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Finlandja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

2

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

0

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

2

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

0

Investigazzjonijiet transfruntiera

0
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Finlandja

FRANZA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€46.1 miljun

29
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

0

€29.6 miljun

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 11
Dħul: 13

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

25

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

19

Minn partijiet privati

4

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

29

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

2

48

TOTAL

31

Deċiżjoni pendenti

2

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

31

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 4

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

15

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Pariġi
Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 5

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Franza

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

14

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

1

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

14

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

3

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

4

Ħasil tal-flus

4

Reat marbut b’mod inseparabbli

1

Investigazzjonijiet transfruntiera

13
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Franza

IL-ĠERMANJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€701.4 miljun

54
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

2

€58.5 miljun

€604.6 miljun

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs
Ħruġ: 158
Dħul: 11

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

82

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

8

Minn partijiet privati

3

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

17

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

41

93

TOTAL

58

Deċiżjoni pendenti

1

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

56

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 11

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

36

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

1

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Hamburg
Berlin

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Cologne

Frankfurt
Munich

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 7

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Ġermanja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

2

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

13

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

2

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

16

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

105

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

8

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

1

Ħasil tal-flus

28

Reat marbut b’mod inseparabbli

2

Investigazzjonijiet transfruntiera

32
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Ġermanja

IL-GREĊJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€42.9 miljun

17
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

0

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 1
Dħul: 2

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

17

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

22

Minn partijiet privati

0

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

10

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

8

39

TOTAL

18

Deċiżjoni pendenti

1

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

17

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 5

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

21

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Ateni

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 4

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Greċja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

12

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

3

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

2

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

3

Miżapproprijazzjoni

2

Ħasil tal-flus

1

Reat marbut b’mod inseparabbli

2

Investigazzjonijiet transfruntiera

6
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Greċja

L-ITALJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€1.7 biljun

102
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

€1.3 biljun

Qbid

1

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

€40 miljun

Ħruġ: 73
Dħul: 34

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

240

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

19

Minn partijiet privati

3

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

66

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

54

262

TOTAL

120

Deċiżjoni pendenti

9

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

119

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 15

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

134

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

10

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Milan

Venezja

Turin
Bolonja

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

1

TOTAL

1
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Ruma
Napli
Palermo

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 40

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: L-Italja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

1

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

1

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

60

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

9

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

57

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

47

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

5

Korruzzjoni

5

Miżapproprijazzjoni

3

Ħasil tal-flus

3

Reat marbut b’mod inseparabbli

34

Investigazzjonijiet transfruntiera

40
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: L-Italja

IL-LATVJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€19.7 miljun

8
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

0

€11.4 miljun

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

€10 906

Ħruġ: 6
Dħul: 7

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

43

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

5

Minn partijiet privati

1

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

5

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

3

49

TOTAL

8

Deċiżjoni pendenti

1

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

8

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 4

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

40

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Riga

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 2

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Latvja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

€22 000

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

2

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

6

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

0

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

1

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

1

Investigazzjonijiet transfruntiera

1
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Latvja

IL-LITWANJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€31.6 miljun

13
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

1

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati lillEDPs

€2.9 miljun

Ħruġ: 3
Dħul: 7

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

25

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

3

Minn partijiet privati

1

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

2

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

12

29

TOTAL

14

Deċiżjoni pendenti

0

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

13

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 3

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

16

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda5
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Vilnius

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 2

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Litwanja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

1

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

4

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

3

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

6

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

8

Korruzzjoni

2

Miżapproprijazzjoni

1

Ħasil tal-flus

1

Reat marbut b’mod inseparabbli

19

Investigazzjonijiet transfruntiera

4
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Litwanja

IL-LUSSEMBURGU
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€546 480

1
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

0

Qbid

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 1
Dħul: 6

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

3

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

4

Minn partijiet privati

0

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

1

1

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

0

8

TOTAL

1

Deċiżjoni pendenti

4

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

1

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 2

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

3

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Il-Belt ta’
Lussemburgu

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 1

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Lussemburgu

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

1

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

0

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

0

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

1

Investigazzjonijiet transfruntiera

1
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Lussemburgu

MALTA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

0

0
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

0

Qbid

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 0
Dħul: 5

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

2

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

0

Minn partijiet privati

2

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

0

1

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

0

5

TOTAL

0

Deċiżjoni pendenti

3

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

0

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 2

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

2

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Valletta

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 1

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Malta

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

0

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

0

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

0

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

0

Investigazzjonijiet transfruntiera

0
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Malta

IN-NETHERLANDS
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€32.8 miljun

4
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

0

€25.5 miljun

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 0
Dħul: 17

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

8

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

2

Minn partijiet privati

0

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

4

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

0

10

TOTAL

4

Deċiżjoni pendenti

0

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

4

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 2

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

6

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Rotterdam

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 4

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: In-Netherlands

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

1

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

3

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

1

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

2

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

1

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

0

Investigazzjonijiet transfruntiera

4
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: In-Netherlands

IL-PORTUGALL
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€158.2 miljun

9
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

0

€143.9 miljun

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

€3.3 miljun

Ħruġ: 9
Dħul: 7

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

36

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

6

Minn partijiet privati

4

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

1

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

8

46

TOTAL

9

Deċiżjoni pendenti

1

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

9

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 4

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

36

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Porto

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Lisbona

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 4

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Portugall

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

1

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

3

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

3

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

1

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

2

Reat marbut b’mod inseparabbli

0

Investigazzjonijiet transfruntiera

4
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Il-Portugall

IR-RUMANIJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€1.3 biljun

44
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

0

Qbid

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

€42 232

Ħruġ: 11
Dħul: 9

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

336

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

7

Minn partijiet privati

10

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

26

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

34

353

TOTAL

60

Deċiżjoni pendenti

2

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

60

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 7

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

291

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

13

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Iași

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Bucharest

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 10

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Ir-Rumanija

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

43

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

25

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

1

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

3

Korruzzjoni

5

Miżapproprijazzjoni

5

Ħasil tal-flus

2

Reat marbut b’mod inseparabbli

12

Investigazzjonijiet transfruntiera

8
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Ir-Rumanija

IS-SLOVAKKJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€80.4 miljun

42
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

0

€53.6 miljun

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

0

Ħruġ: 4
Dħul: 29

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

77

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

11

Minn partijiet privati

3

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

34

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

11

91

TOTAL

45

Deċiżjoni pendenti

9

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

44

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 4

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

38

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

1

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Bratislava

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 2

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Is-Slovakkja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

2

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

1

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

1

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

0

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

30

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

8

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

5

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

2

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

3

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

3

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

21

Investigazzjonijiet transfruntiera

1
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Is-Slovakkja

IS-SLOVENJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€600 805

3
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

0

Qbid

0

Miżuri ta’ għajnuna assenjati l
ill-EDPs

0

Ħruġ: 0
Dħul: 3

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

20

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

1

Minn partijiet privati

0

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

0

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

3

21

TOTAL

3

Deċiżjoni pendenti

0

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

3

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 2

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

18

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda

Ljubljana

Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 3

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Is-Slovenja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

2

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

0

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

1

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

0

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

0

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

0

Reat marbut b’mod inseparabbli

1

Investigazzjonijiet transfruntiera

0
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Is-Slovenja

SPANJA
DATA VALIDA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2021

Attività operattiva
Investigazzjonijiet attivi

€40.6 miljun

7
Akkużi

Danni stmati f’investigazzjonijiet
relatati ma’ frodi tal-VAT

Stima tad-danni totali

Qbid

0

€36.9 miljun

Miżuri ta’ għajnuna assenjati
lill-EDPs

€1.6 miljun

Ħruġ: 2
Dħul: 16

Investigazzjonijiet miftuħa

Waslu rapporti/ilmenti
Minn awtoritajiet nazzjonali

59

Minn istituzzjonijiet, korpi, organizzazzjonijiet u aġenziji tal-UE

17

Minn partijiet privati

4

Ex officio
TOTAL

Ibda investigazzjoni
(każ ġdid)

6

0

Evoka investigazzjoni
(każ antik)

3

80

TOTAL

9

Deċiżjoni pendenti

29

Deċiżjoni ta’ eżerċizzju ta’ kompetenza

9

Prosekuturi Delegati Ewropej
(attivi): 5

Deċiżjoni li ma tiġix eżerċitata kompetenza

42

Riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali (fejn ġiet eżerċitata l-kompetenza)

0

Eżerċizzju ta’ kompetenza

Każijiet miċħuda
Mewt jew stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

0

TOTAL

0
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Madrid

Assistenti tal-Prosekuturi
Delegati Nazzjonali Ewropej: 4

Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Spanja

Attività ġudizzjarja f’kawżi kriminali
Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess

0

Każijiet fejn ġew applikati proċeduri simplifikati ta’ prosekuzzjoni

0

Numru ta’ deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti ġenerali

0

Numru ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell

0

Numru ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti

0

Numru ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

0

Kundanni

0

Liberazzjonijiet

0

Konfiski

mhux
applikabbli

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tal-UPPE
Numru ta’ reati investigati mqassma skont it-tip
Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist

7

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist

3

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT

1

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

2

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali ffukata fuq il-PIF

1

Korruzzjoni

0

Miżapproprijazzjoni

0

Ħasil tal-flus

1

Reat marbut b’mod inseparabbli

2

Investigazzjonijiet transfruntiera

0
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Taqsima 2: Attività operattiva, attività ġudizzjarja, tipoloġiji: Spanja

Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tagħna
Reati investigati
Frodi relatata ma’ nefqa mhux
ta’ akkwist

313

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT

173

Miżapproprijazzjoni

34
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Frodi relatata ma’ nefqa ta’
akkwist

110

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni
kriminali ffukata fuq il-PIF

30

Ħasil tal-flus

47

Frodi relatata mad-dħul
mhux tal-VAT

132

Korruzzjoni

40

Reat marbut b’mod
inseparabbli

104

Taqsima 2: Attività operattiva: Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tagħna

Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist
31.8 % tal-investigazzjonijiet tal-UPPE jikkonċernaw
suspett ta’ frodi mhux ta’ akkwist fil-forma tal-użu jew
il-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjonijiet jew dokumenti
foloz, mhux korretti jew mhux kompluti, li jkollhom
bħala effett il-miżapproprijazzjoni jew iż-żamma
illeċita ta’ fondi jew assi mill-baġit tal-Unjoni jew
minn baġits ġestiti mill-Unjoni, jew għan-nom
tagħha.
Din it-tip ta’ frodi tinstab l-aktar f’sussidji agrikoli u
pagamenti diretti, fl-iżvilupp rurali, fi programmi
ta’ żvilupp marittimu u tas-sajd, fl-infrastruttura,
fi programmi ta’ żvilupp tar-riżorsi umani, f’fondi
ta’ rkupru relatati mal-Covid-19, f’servizzi ta’
taħriġ, fil-kostruzzjoni, fir-riċerka u l-innovazzjoni,
fl-iżvilupp ta’ infrastruttura lokali, fis-servizzi ta’
kura, fl-integrazzjoni taż-żgħażagħ u ta’ min hu
qiegħed fis-suq tax-xogħol, fl-infrastruttura tal-ilma
u fl-appoġġ għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju
(SMEs).

qed jinvestiga frodi bbażata fuq dikjarazzjonijiet foloz,
mhux korretti jew mhux kompluti, dikjarazzjonijiet
foloz dwar id-daqs ta’ art ikkultivata u/jew l-ammont
ta’ baqar (“baqar fantażma”), kif ukoll l-attività ta’
gruppi kriminali li jissottomettu dokumenti foloz
għal negozji tal-biedja fittizji ta’ kull tip.

Modus operandi relatat ma’ dan it-tip ta’ reat:
•

Sottomissjoni ta’ informazzjoni falza dwar kriterji
ta’ eliġibilità, manipulazzjoni intenzjonali ta’
dikjarazzjonijiet finanzjarji, spejjeż addizzjonali
eċċessivi, dikjarazzjonijiet foloz dwar il-ħlas ta’
esperti jew sottokuntratturi;

•

It-talba ta’ rimborż għal servizzi li ma ngħatawx
jew ma ngħatawx b’mod sħiħ, b’mod speċifiku
fis-settur tal-edukazzjoni u s-servizzi tal-kura;

•

Proposti għal proġetti foloz, inkluża informazzjoni
mhux korretta dwar it-twettiq u r-rekwiżiti
speċifiċi tal-proġetti.

Fil-każ ta’ sussidji agrikoli b’mod partikolari, l-UPPE

Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist
11.2 % tal-investigazzjonijiet tal-UPPE jikkonċernaw
frodi
ssuspettata
fin-nefqa
għall-akkwist,
ġeneralment permezz tal-użu jew il-preżentazzjoni
ta’ dikjarazzjonijiet jew dokumenti foloz, mhux
korretti jew mhux kompluti. Il-falsifikazzjoni hija reat
komuni marbut b’mod inseparabbli.
Din it-tip ta’ frodi tinstab l-aktar fil-kostruzzjoni,
l-iskart u s-sussidji għall-infrastruttura tal-ilma
mormi, it-teknoloġija (skart ekoloġiku, riċiklaġġ) u
l-programmi ta’ żvilupp tar-riżorsi umani.

sabiex is-sejħa għall-offerta tingħata lil operatur
ekonomiku speċifiku;
•

Qsim intenzjonat mill-awtorità ta’ġestjoni ta’sejħa
għall-offerta fi proċeduri differenti, li jippermetti
li l-istess benefiċjarji jevitaw evalwazzjoni millKummissjoni Ewropea;

•

Sottomissjoni ta’ informazzjoni falza dwar
il-kriterji tal-eliġibilità, kollużjoni ma’ uffiċjali
pubbliċi biex jiġu simulati proċeduri ta’ għoti,
valutazzjoni eċċessiva tal-ispejjeż għar-rimborż
mill-UE;

•

Provvediment ta’ dokumentazzjoni falza dwar
l-oriġini tal-prodotti li ngħataw f’sejħa għallofferti, fejn il-prodotti ma jkunux ġew prodotti
minn min jagħmel l-offerti iżda minn pajjiżi irħas,
li mhumiex eliġibbli għal finanzjament mill-UE.

Modus operandi relatat ma’ dan it-tip ta’ reat:
•

Is-sottomissjoni ta’ dikjarazzjonijiet foloz f’sejħiet ta’
akkwist pubbliku, li jindikaw b’mod falz li s-suspettat
jissodisfa r-rekwiżiti tas-sejħa għall-offerta;

•

Offerti kollużivi, speċifikazzjonijiet imbagħbsa,
manipulazzjoni ta’ offerti jew kunflitti ta’ interess
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Taqsima 2: Attività operattiva: Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tagħna

Frodi relatata mad-dħul tal-VAT
17.6 % tal-investigazzjonijiet tal-UPPE jikkonċernaw
l-aktar forom serji ta’ frodi tal-VAT, b’mod
partikolari frodi karużell, frodi tal-VAT permezz ta’
negozjanti neqsin, u frodi tal-VAT imwettqa fi ħdan
organizzazzjoni kriminali.
Din it-tip ta’ frodi tinstab l-aktar fis-settur tal-karozzi,
is-settur tal-apparat elettroniku, tal-ħwejjeġ u talmerkanzija. Dawn it-tipi ta’ skemi jistgħu jinvolvu
għexieren jew mijiet ta’ kumpaniji li jaġixxu f’diversi
pajjiżi, jew bħala negozjanti buffer, sensara jew bħala
negozjanti neqsin.

doganali iżda tkun eżenti mill-ħlas tal-VAT fuq
l-importazzjoni fil-fruntiera, taħt is-suppożizzjoni
li VAT tkun se titħallas fl-Istat Membru fejn
effettivament tinbiegħ il-merkanzija;
•

Dikjarazzjoni falza dwar l-oriġini tal-merkanzija
importata minn pajjiż terz biex jiġu evitati dazji
anti-dumping;

•

Użu ta’ dokumentazzjoni leġittima tal-VAT għal
skop frawdolenti fi frodi karużell, fejn ikunu
involuti kumpaniji differenti li jaġixxu bħala
negozjanti buffer, sensara, kummerċjanti neqsin
f’diversi pajjiżi;

•

Frodi tal-VAT imwettqa minn persuni privatibl-użu
tal-mekkaniżmu ta’ kumpaniji filtri u l-hekk imsejħa
kumpaniji “paper mill”, li joħorġu fatturi għal operat
ineżistenti, b’rabta mal-operat tal-introduzzjoni
fl-Unjoni Ewropea ta’ merkanzija prodotta
f’pajjiżi terzi. F’wieħed mill-każijiet tal-UPPE, ġew
identifikati 32 “kumpanija tal-karti” (kummerċjanti
neqsin), li joperaw f’diversi Stati Membri.

Modus operandi relatat ma’ dan it-tip ta’ reat:
•

Frodi karużell imwettqa minn gruppi ta’kriminalità
organizzata permezz ta’ kumpaniji ta’ negozjanti
neqsin li jaġixxu f’diversi Stati Membri. Din it-tip
ta’ skema ta’ frodi spiss tkun marbuta ma’ ħasil ta’
flus li jinvolvi l-proprjetà derivata mill-iskema ta’
frodi tal-VAT;

•

Abbuż tal-Proċedura Doganali 42, fejn
il-merkanzija tiġi sottomessa għall-ħlas ta’ tariffi

Frodi relatata mad-dħul mhux tal-VAT
imwettaq fuq l-oġġetti importati (immuntati f’pajjiż
tal-UE jew pajjiż terz minn partijiet li joriġinaw miċĊina, eż. roti) sabiex jiġi evitat id-dazju doganali;

13.4 % tal-investigazzjonijiet tal-UPPE jikkonċernaw
frodi tad-dħul mhux tal-VAT, b’mod partikolari frodi
tad-dazji doganali u anti-dumping.
Din it-tip ta’ frodi tinstab fil-kummerċ b’rabta ma’
firxa vasta ta’ merkanzija, inkluż it-tabakk, oġġetti
elettroniċi, roti, prodotti tal-azzar inossidabbli, spare
parts jew oġġetti li jitħassru.

•

Prodotti tal-azzar inossidabbli mingħajr saldatura
importati miċ-Ċina fejn jiġi attestat b’mod falz
li l-prodotti ġew sottomessi għal proċessar
f’pajjiż terz ieħor sabiex il-prodott miksub jiġi
kkunsidrat bħala ta’ oriġini oħra. L-ipproċessar li
qatt ma sar f’dawk il-każijiet u t-teknoloġija għattrasformazzjoni attwali kienet ineżistenti;

•

Importazzjoni ta’ roti elettroniċi, rispettivament
immuntati b’partijiet tar-roti, li ġew sottomessi
għal dazji anti-dumping permezz taddikjarazzjoni falza tal-oriġini tal-merkanzija;

•

Diversi każijiet jikkonċernaw l-importazzjoni ta’
merkanzija mingħajr il-ħlas ta’ tariffi doganali bi
ksur tar-regoli li jipproteġu l-Unjoni Doganali tal-UE.

Modus operandi relatat ma’ dan it-tip ta’ reat:
•

•

Is-sottomissjoni ta’ dikjarazzjonijiet doganali
mhux korretti u fatturi foloz sabiex jiġu evitati
d-dazji doganali (tabakk) u d-dazji anti-dumping,
billi l-oġġetti importati jiġu sottovalutati,
b’dikjarazzjoni
tal-produttur
ħażin
jew
b’dikjarazzjoni tal-pajjiż ta’ oriġini ħażin;
Dikjarazzjonijiet foloz dwar id-dwana talimportazzjoni rigward l-operat ta’ assemblaġġ
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Taqsima 2: Attività operattiva: Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tagħna

Każijiet ta’ korruzzjoni
4 % tal-investigazzjonijiet tal-UPPE jikkonċernaw
il-korruzzjoni attiva u passiva tal-uffiċjali pubbliċi.

•

Uffiċjali pubbliċi li jagħtu fondi tal-UE lil
kumpaniji speċifiċi u japprovaw il-ħlas ta’ prezz
eċċessiv, ogħla b’mod sinifikanti mill-valur reali
tas-sistema tal-IT ikkuntrattata;

•

Uffiċjali pubbliċi ta’ livell għoli inkarigati millġestjoni tad-diviżjoni ta’ kontra l-frodi fi ħdan
aġenzija li tmexxi l-fondi tal-UE fil-qasam talagrikoltura li jitolbu u jirċievu tixħim biex ma
jwettqux id-dmirijiet.

Modus operandi relatat ma’ dan it-tip ta’ reat:
•

Tixħim ta’ uffiċjali tal-proġetti bi skambju jew
għall-għoti ta’ fondi tal-UE lil kumpaniji speċifiċi,
jew għall-approvazzjoni ta’ spejjeż addizzjonali
ineliġibbli u eċċessivi fl-eżekuzzjoni talproġetti;
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Taqsima 2: Attività operattiva: Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tagħna

Irkupru tar-rikavat minn attività
kriminali
Fl-ewwel seba’ xhur tal-operat, seħħew 81 azzjoni
ta’ rkupru fi 12 mill-Istati Membri parteċipanti
(l-Italja, il-Belġju, il-Ġermanja, ir-Rumanija, iċ-Ċekja,
il-Kroazja, il-Finlandja, il-Latvja, il-Lussemburgu,
Spanja, il-Litwanja, il-Portugall). B’kollox, l-UPPE
talab biex jinqabdu aktar minn €154 miljun, u
ngħata l-qbid ta’ aktar minn €147 miljun. Dan
jirrappreżenta aktar minn tliet darbiet il-baġit talUPPE fl-2021.
L-ogħla qbid uniku kien ta’ aktar minn €7 miljun fi
strumenti monetarji. F’4 każijiet, ġie rkuprat total
ta’ aktar minn €7 miljun qabel il-proċess. F’żewġ
każijiet intalbet konfiska estiża, sabiex jitrażżnu l-assi
li l-kriminali kienu ħadu xi miżuri protettivi għalihom
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sabiex tiġi evitata l-konfiska. L-UPPE għamel użu
estensiv ta’ konfiska bbażata fuq il-valur biex
jippermetti l-irkupru. L-UPPE għamel ukoll diversi
talbiet ta’ konfiska bl-intenzjoni li jiżgura azzjonijiet
ċivili possibbli.
L-assi ewlenin maqbuda kienu kontijiet bankarji,
segwiti minn proprjetà immobbli, vetturi, dgħajjes
bil-mutur kif ukoll ishma, flus kontanti u oġġetti ta’
lussu. Merkanzija kriminali ġiet maqbuda u mneħħija
mis-suq, u b’mod effettiv il-kriminali ċċaħħdu millbenefiċċju tal-attivitajiet illeċiti tagħhom. Dan
jinkludi tabakk illeċitu għal valur tas-suq stmat għal
€17-il miljun, u prodotti tal-ikel għal valur tas-suq
stmat għal €12-il miljun.

Taqsima 2: Attività operattiva: Irkupru tar-rikavat minn attività kriminali

3

Attività tal-Kulleġġ

Attività tal-Kulleġġ
Il-Kulleġġ tal-UPPE huwa responsabbli għassorveljanza ġenerali tal-attivitajiet tiegħu, għatteħid ta’ deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet strateġiċi, u
għal kwistjonijiet ġenerali li jirriżultaw minn każijiet
individwali, b’mod partikolari bil-ħsieb li jiġu żgurati
l-koerenza, l-effiċjenza u l-konsistenza fil-politika ta’
prosekuzzjoni tal-UPPE fl-Istati Membri parteċipanti
kollha.
Fl-2021, il-Kulleġġ tal-UPPE ltaqa’ 34 darba u adotta
125 deċiżjoni6.
Huwa stabbilixxa regoli dettaljati għall-attivitajiet
operattivi tiegħu biex jiżgura l-implimentazzjoni
konsistenti tal-politika tiegħu ta’ prosekuzzjoni:
linji gwida operattivi dwar investigazzjonijiet;
il-kriterji għall-evokazzjoni ta’ każijiet pendenti
relatati mar-reati li jaqgħu taħt il-kompetenza talUPPE u mwettqa wara l-20 ta’ Novembru 2017;
il-kriterji għan-nuqqas ta’ evokazzjoni ta’ każijiet
mill-Prosekuturi Delegati Ewropej u l-kriterji għarriferiment ta’ każijiet lill-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti; kif ukoll il-proċedura operattiva għallipproċessar tar-rapporti tal-kriminalità sottomessi
minn partijiet privati7. Il-Kulleġġ tal-UPPE ddeċieda
wkoll li jwaqqaf 15-il Awla Permanenti, stabbilixxa
l-kompożizzjoni tagħhom u rregola l-proċeduri
tagħhom8.
Ladarba l-UPPE beda l-operat tiegħu, il-Kulleġġ
tal-UPPE emenda u ssupplimenta xi deċiżjonijiet

ibbażati fuq l-ewwel lezzjonijiet meħuda,
pereżempju, fir-rigward tal-allokazzjoni tal-każijiet
lill-Awli Permanenti, il-verifika tal-informazzjoni
rreġistrata biex tiġi vvalutata l-kompetenza talUPPE, u l-allokazzjoni mill-ġdid ta’ każijiet u modifiki
għas-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet9.
Il-Kulleġġ tal-UPPE adotta regoli speċifiċi għallProsekuturi Ewropej u l-Prosekuturi Delegati Ewropej,
pereżempju rigward il-proċedura ta’ valutazzjoni
tagħhom jew id-dikjarazzjonijiet ta’ interess tagħhom,
il-Kodiċi tal-Etika u r-regoli dixxiplinarji tagħhom10, li
jikkumplimentaw il-Kodiċi ta’ Mġiba Amministrattiva
Tajba u l-Kodiċi tal-Etika għall-Membri tal-Kulleġġ u
l-Prosekuturi Delegati Ewropej.
Il-Kulleġġ tal-UPPE adotta 42 deċiżjoni relatati ma’
kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji, bħarRegoli ta’ Implimentazzjoni tar-Regolament talPersunal, ir-Regoli Finanzjarji applikabbli għall-UPPE
jew il-qafas tat-tagħlim u l-iżvilupp.
Bħala awtorità tal-ħatra, il-Kulleġġ tal-UPPE
adotta 56 deċiżjoni relatati mal-ħatra tad-Direttur
Amministrattiv u tal-Uffiċjal għall-Protezzjoni tadData, kif ukoll tal-Prosekuturi Delegati Ewropej fi
22 Stat Membru parteċipanti.
Fl-aħħar nett, il-Kulleġġ adotta disa’ arranġamenti
ta’ ħidma ma’ IBOAs11 u Stati Membri mhux
parteċipanti12.

Impenn solenni fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Settembru 2020
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Taqsima 3: Attività tal-Kulleġġ

4

Attività tal-Awli
Permanenti

Attività tal-Awli Permanenti

L-Awli Permanenti jimmonitorjaw u jidderieġu
l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet imwettqa millProsekuturi Delegati Ewropej, jiżguraw il-koordinazzjoni
tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet f’każijiet
transfruntiera u, billi jimplimentaw id-deċiżjonijiet
adottati mill-Kulleġġ, jiżguraw il-koerenza, l-effiċjenza
u l-konsistenza fl-Istati Membri parteċipanti fir-rigward
tal-politika tal-UPPE dwar il-prosekuzzjoni.
Il-każijiet jiġu allokati b’mod każwali lill-Awli
Permanenti immedjatament wara r-reġistrazzjoni
Kull waħda mill-15-il Awla Permanenti tikkonsisti
minn president u żewġ Prosekuturi Ewropej, li huma

l-membri permanenti tagħha. Barra minn hekk,
il-Prosekutur Ewropew li jissorvelja investigazzjoni
jew prosekuzzjoni f’każ individwali jieħu sehem fiddeliberazzjonijiet u fit-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Awla
Permanenti f’dak il-każ individwali.
Kull Awla Permanenti tiddependi fuq appoġġ
amministrattiv
u
legali,
sabiex
tiżgura
l-monitoraġġ xieraq u bir-reqqa ta’ kull waħda millinvestigazzjonijiet
Bejn Ġunju u Diċembru 2021, l-Awli Permanenti
kellhom 282 laqgħa.

Numru u tip ta’ deċiżjonijiet tal-Awli Permanenti
Reġistrazzjoni u Verifika

Deċiżjonijiet li jagħtu struzzjonijiet lill-Prosekutur Delegat
Ewropew biex jeżerċita l-kompetenza tal-UPPE

Każijiet ta’ evokazzjoni

17

Każijiet ta’ bidu

12

Ftehimiet biex ma jiġix evokat każ

445

Ftehimiet biex ma tinbediex investigazzjoni

231

Deċiżjonijiet meħuda skont l-Artikolu 27(8) u (9) tar-Regolament tal-UPPE13

290

Deċiżjonijiet biex terġa’ tinfetaħ investigazzjoni

0
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Taqsima 4: Attività tal-Awli Permanenti

Investigazzjonijiet
Istruzzjonijiet lill-EDPs

1

Deċiżjonijiet dwar ir-reviżjoni ta’ miżuri ta’ għajnuna

0

Deċiżjonijiet biex jingħaqdu l-każijiet (mhux domestiċi)

2

Deċiżjonijiet biex jinqasmu l-każijiet (mhux domestiċi)

0

Deċiżjonijiet tal-Awli Permanenti biex
jallokaw mill-ġdid lil Prosekutur Delegat
Ewropew ieħor

fl-istess Stat Membru

0

fi Stat Membru ieħor

2

Talbiet approvati għal miżuri ta’ investigazzjoni li jiswew ammont eċċezzjonalment
għoli ta’ flus

0

Konklużjoni tal-każijiet
Numru ta’ deċiżjonijiet ta’ terminazzjoni
Deċiżjonijiet li l-prosekuzzjoni ssir quddiem qorti nazzjonali

5

Deċiżjonijiet li tiġi applikata proċedura simplifikata ta’ prosekuzzjoni (Artikolu 22(2)(c) IRP)

3

Deċiżjonijiet li kawża tiġi miċħuda

3

Deċiżjonijiet tal-Awli Permanenti
li jirreferu każ

skont l-Artikolu 34(1) tar-Regolament tal-UPPE14

9

skont l-Artikolu 34(2) tar-Regolament tal-UPPE15

4

skont l-Artikolu 34(3) tar-Regolament tal-UPPE16

18

In-numru ta’ każijiet fejn l-awtorità nazzjonali ma aċċettatx il-każ (l-Artikolu 34(5) tarRegolament tal-UPPE)
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1

Taqsima 4: Attività tal-Awli Permanenti

Raġunijiet għaċ-ċaħda ta’ każijiet skont l-Artikolu 39(1) tar-Regolament tal-UPPE (Artikolu 22(2)(b) IRP)
Raġunijiet għaċ-ċaħda

Numru ta’
deċiżjonijiet

Mewt/stralċ

0

Insanità

0

Amnestija

0

Immunità

0

L-iskadenza tal-limitu statutorju nazzjonali għall-prosekuzzjoni

0

Il-każ ikun diġà ġie konkluż b’mod finali relattivament għall-istess atti;

0

Nuqqas ta’ evidenza rilevanti

3

Proċedimenti fil-qrati
Deċiżjonijiet tal-Awli Permanenti li jressqu jew iżommu l-appell

0

Deċiżjonijiet tal-Awli Permanenti li jirtiraw l-appell

0

Kwistjonijiet organizzattivi
Deċiżjonijiet tal-Awli Permanenti fuq it-talba tal-PE(i) li jmexxi(u)
l-investigazzjoni personalment

0

Deċiżjonijiet tal-Awli Permanenti li jallokaw mill-ġdid lil EDP ieħor fl-istess
Stat Membru f’każ ta’ kunflitt ta’ interess

0

Numru ta’ każijiet allokati mill-ġdid lil Awla Permanenti oħra

25
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Taqsima 4: Attività tal-Awli Permanenti

5

Attività tal-Unità ta’
Appoġġ għall-Operat
u għall-Kulleġġ

Attività tal-Unità ta’ Appoġġ
għall-Operat u għall-Kulleġġ
L-Unità ta’ Appoġġ għall-Operat u l-Kulleġġ
tappoġġja l-attività operattiva tal-UPPE matul iċ-ċiklu
kollu tal-ħajja ta’ każ. Mill-mument li informazzjoni
dwar reati possibbli tiġi rrappurtata lill-UPPE, salfażijiet tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-każ,
sakemm tiġi adottata deċiżjoni finali.
Lil hinn mill-involviment tagħha f’investigazzjonijiet
konkreti tal-UPPE, l-Unità ta’ Appoġġ għall-Operat u
l-Kulleġġ tikkontribwixxi wkoll għal implimentazzjoni
konsistenti tal-politika tal-prosekuzzjoni permezz talistandardizzazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki,
l-iżvilupp tal-politika, il-ġestjoni tal-għarfien, l-iżvilupp
diġitali, l-involviment tal-partijiet ikkonċernati u
traduzzjonijiet operattivi. L-unità hija responsabbli
għall-identifikazzjoni ta’ għodod meħtieġa għaxxogħol investigattiv tal-UPPE, bil-ħsieb li takkwista
softwer analitiku professjonali u tiżgura l-aċċess għal
bażijiet tad-data kummerċjali u pubbliċi.
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L-unità kkontribwixxiet għall-ħolqien ta’ struttura
ta’ rappurtar, id-definizzjoni tal-flussi tax-xogħol
operattivi, it-taħriġ tal-persunal rilevanti fl-użu tasSistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet fit-tħejjija għall-bidu
operattiv tal-UPPE, u żgurat l-implimentazzjoni
teknika tal-arranġamenti ta’ ħidma ffirmati bejn
l-UPPE, l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti u l-IBOAs.
Fl-aħħar nett, l-unità tipprovdi appoġġ legali u
amministrattiv lill-Awli Permanenti u lill-Kulleġġ
tal-UPPE, b’mod partikolari billi torganizza u tħejji
l-laqgħat tagħhom. Hija tiżgura li d-deliberazzjonijiet
u d-deċiżjonijiet tal-Kulleġġ tal-UPPE jiġu rreġistrati
kif suppost, u li d-deċiżjonijiet kollha approvati jiġu
formalizzati u mqassma.
L-Unità ta’ Appoġġ għall-Operat u l-Kulleġġ hija
attwalment magħmula minn żewġ setturi:
•

Is-Settur tar-Reġistru u l-Verifika huwa
prinċipalment responsabbli għall-ipproċessar
tal-informazzjoni rrappurtata lill-Uffiċċju skont
l-Artikolu 24 tar-Regolament tal-UPPE, għallġestjoni tal-aspetti operattivi tal-kooperazzjoni
tal-UPPE mas-sħab tiegħu u biex jipprovdi
appoġġ għall-investigazzjonijiet. Is-settur
huwa maqsum f’4 timijiet, bi 22 uffiċċju
dedikat għall-pajjiżi li huma responsabbli
għall-ipproċessar ta’ informazzjoni rrappurtata
minn kull Stat Membru parteċipanti, u 2 uffiċċji
speċjalizzati responsabbli għall-ipproċessar
ta’ informazzjoni rrappurtata minn IBOAs u
partijiet privati.

•

Is-Settur tal-Ġabra ta’ Appoġġ għall-Prosekuturi
Ewropej huwa responsabbli għall-provvediment
ta’ appoġġ legali u amministrattiv lill-Awli
Permanenti, jimmonitorja l-uniformità talprattika interna, jimmaniġġja t-traduzzjonijiet
meħtieġa min-natura multilingwi tal-operat talUPPE, kif ukoll jipprovdi assistenza segretarjali
lill-Kulleġġ u lill-Prosekuturi Ewropej.
Taqsima 5: Operat u Unità ta’ Appoġġ għall-Kulleġġ

L-Ipproċessar ta’ informazzjoni
rrappurtata
Awtoritajiet nazzjonali u IBOAs
Fl-2021, l-UPPE pproċessa 1351 rapport ta’ kriminalità
minn awtoritajiet nazzjonali u 190 rapport ta’
kriminalità minn IBOAs. Is-sorsi tar-rapporti jinkludu
t-22 Stat Membru parteċipanti kollha, 4 IBOAs, 3 Stati
Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi.
Sat-tmiem tal-perjodu ta’ rappurtar, il-każijiet
kollha b’lura rrappurtati lill-Uffiċċju mill-awtoritajiet
nazzjonali ġew ipproċessati fl-iskadenzi previsti mirRegolament tal-UPPE u r-Regoli ta’ Proċedura Interni.
Ir-rappurtar tal-informazzjoni jsir permezz ta’
konnessjoni diretta u sigura (EPPOBox17) stabbilita
bejn l-Uffiċċju Ċentrali u l-uffiċċji tal-UPPE fl-Istati
Membri parteċipanti, kif ukoll l-awtoritajiet ta’
rappurtar u l-IBOAs.

Partijiet privati u entitajiet legali
L-UPPE pproċessa 1282 ilment minn partijiet privati,
li minnhom 525 kienu duplikati18. Irreġistrajna
720 ilment uniku19. 70 ġew ivvalutati li jaqgħu taħt
il-kompetenza tal-UPPE. Il-bqija kienu manifestament
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barra mill-kompetenza tagħna, u ġew referuti lillawtoritajiet nazzjonali jew lill-IBOAs, imħassra/
meqruda jew ritornati lill-mittent. L-ogħla numru
ta’ ilmenti ġew mill-Bulgarija (104), ir-Rumanija (88),
Spanja (75), il-Ġermanja (68) u l-Kroazja (59). L-ogħla
numru ta’ ilmenti li ffurmaw il-bażi ta’ investigazzjoni
potenzjali ġew mill-Bulgarija (18), ir-Rumanija (11) u
l-Kroazja (7).
L-UPPE rċieva wkoll 43 ilment minn partijiet privati
li joriġinaw fi Stati Membri mhux parteċipanti:
L-Ungerija (28), il-Polonja (9) l-Irlanda (6) u 55 ilment
minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

Appoġġ speċjalizzat għallinvestigazzjonijiet tal-UPPE
Fl-2021, il-limitazzjonijiet fir-riżorsi umani u baġitarji
ppermettew lill-UPPE jipprovdi appoġġ investigattiv
speċjalizzat lill-Prosekuturi Delegati Ewropej u lillProsekuturi Ewropej fil-qafas ta’ proġett pilota biss.
Iffukajna fuq ftit każijiet kumplessi f’sitwazzjonijiet
fejn fil-livell nazzjonali r-riżorsi xierqa ma kinux
suffiċjenti jew ma kinux disponibbli.
It-tabella ta’ hawn taħt tiddeskrivi t-tipi ewlenin ta’
inkarigi li twettqu taħt il-proġett pilota.
Taqsima 5: Operat u Unità ta’ Appoġġ għall-Kulleġġ

Talbiet għal appoġġ speċjalizzat

Qasam tal-każ

Qasam tar-reat (l-aktar frekwenti)

Tip ta’ kompitu

Riżultat tal-appoġġ
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•

Każijiet nazzjonali kumplessi;

•

każijiet transkonfinali;

•

każijiet ta’ frodi karużell tal-VAT;

•

każijiet ta’ profil għoli li jinvolvu uffiċjali tal-UE;

•

każijiet li jinvolvu persuni b’immunità; każijiet ta’ akkwist, eċċ.

•

Frodi tad-dħul (relatata mal-VAT u mhux relatata mal-VAT);

•

Frodi fl-infiq (relatata mal-akkwist u mhux relatata malakkwist).

•

Il-valutazzjoni tal-evidenza;

•

It-tħejjija ta’ pjan ta’ investigazzjoni;

•

Il-parteċipazzjoni f’laqgħat ta’ koordinazzjoni u ġranet ta’
azzjoni, kemm fil-Lussemburgu kif ukoll barra mill-pajjiż;

•

Il-parteċipazzjoni f’miżuri investigattivi in situ;

•

Appoġġ lill-forzi tal-pulizija nazzjonali f’każijiet transkonfinali;

•

Il-ġbir ta’ dokumenti;

•

L-iffriżar jew il-qbid tal-assi;

•

L-analiżi ta’ informazzjoni doganali, fiskali u finanzjarja;

•

Investigazzjoni ta’ sors miftuħ u bażi tad-data kummerċjali u
oħrajn.

•

Valutazzjoni tal-materjal tal-każ;

•

Rapport ta’ investigazzjoni finanzjarja;

•

Rapport analitiku;

•

Rapport ta’ valutazzjoni;

•

Rapport ta’ intelliġenza dwar sors miftuħ;

•

Ħidmiet ta’ traduzzjoni;

•

Appoġġ legali;

•

Kalkolu tad-danni;

•

Koordinazzjoni investigattiva;

•

Ġbir ta’ evidenza u oħrajn

Taqsima 5: Operat u Unità ta’ Appoġġ għall-Kulleġġ

6

Sistema ta’ Ġestjoni
tal-Każijiet u IT

Sistema ta’ Ġestjoni
tal-Każijiet u IT
Il-ħidma tal-UPPE titwettaq f’forma elettronika.
Fl-2021, il-fokus tagħna kien fuq l-iżvilupp tasSistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet u li nlestuha biex
jinbeda l-operat.
Għas-servizzi l-oħra kollha tal-IT, l-UPPE iddependa
fuq il-Kummissjoni Ewropea.

L-Iżvilupp tas-Sistema ta’ Ġestjoni talKażijiet
Is-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet hija sett kumpless
ta’ għodod u applikazzjonijiet li jippermettu lillProsekuturi Ewropej, lill-Prosekuturi Delegati Ewropej
u lill-persunal nominat tal-UPPE biex jaħdmu
f’konformità mar-Regolament tal-UPPE u mar-Regoli
Interni ta’ Proċedura. Hi tippermetti t-trasferiment talkażijiet lejn u mill-awtoritajiet nazzjonali, ir-riċeviment
u l-ipproċessar ta’ informazzjoni minn sorsi oħra
(inklużi partijiet privati), it-traduzzjoni awtomatizzata
u l-flussi tax-xogħol kollha relatati mal-każijiet.

f’Awwissu 2021 u f’Diċembru 2021. Is-sistema ġiet
aġġornata wkoll b’emendi minuri biex tiġi adattata
għar-rekwiżiti li joħorġu minn obbligi regolatorji.
Minbarra s-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet, aħna
żviluppajna u ħriġna diversi għodod tal-IT biex
niffaċilitaw u nappoġġjaw l-operat: pjattaforma
għat-trasferiment sigur ta’ informazzjoni (EPPOBox);
formoli ta’ rapport ta’ kriminalità għall-importazzjoni
awtomatizzata ta’ informazzjoni; għodda għalliskambju ta’ informazzjoni ma’ organizzazzjonijiet
ġudizzjarji oħra bħall-Eurojust, il-Europol u l-OLAF; u
sistema ta’ traduzzjoni elettronika għat-traduzzjoni
awtomatika tal-każijiet reġistrati.

Is-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet tippermetti lillUPPE jopera bħala uffiċċju uniku, fejn jagħmel il-fajls
tal-każijiet amministrati mill-Prosekuturi Delegati
Ewropej disponibbli għal-livell ċentrali għalleżerċizzju tal-kompiti tiegħu tat-teħid ta’ deċiżjonijiet,
ta’ monitoraġġ, ta’ għoti ta’ direzzjoni u superviżorji.20.
Inħoloq tim tal-proġett fl-2020, bil-kompitu li
jipprovdi l-proċessi, l-għodod tal-IT u s-sistemi
meħtieġa għall-ġestjoni effiċjenti u sigura ta’ każ talUPPE mit-trasferiment tal-informazzjoni għall-analiżi,
il-ħażna u r-riferiment lill-awtoritajiet nazzjonali.
F’Marzu 2021, bdiet tintuża l-ewwel verżjoni maħruġa
tas-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet fl-ambjent talproduzzjoni tal-UPPE, fiċ-ċentru tad-data tagħna
stess. Is-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet bdiet taħdem
fl-1 ta’ Ġunju 2021. Segwew żewġ ħarġiet ewlenin,
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Riżorsi umani u
żvilupp tal-persunal

Riżorsi umani u żvilupp
tal-persunal
għażla ta’ persunal temporanji u 149 għal persunal
bil-kuntratt, li wassal għal 121 u 40 intervista,
rispettivament.

Il-fokus tagħna, matul l-2021, kien fuq ir-reklutaġġ,
l-onboarding u t-taħriġ. Barra minn hekk, it-tim
tal-HR ħejja l-adozzjoni mill-Kulleġġ tal-UPPE talbiċċa l-kbira tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni tarRegolamenti tal-Persunal tal-UE. L-attivitajiet kollha
tagħna kienu affettwati miċ-ċirkostanzi eċċezzjonali
tal-pandemija tal-Covid-19, u l-adattamenti meħtieġa
kienu partikolarment ta’ sfida għal organizzazzjoni
daqshekk żagħżugħa.

Reklutaġġ ta’ Prosekuturi Delegati Ewropej
Irreklutajna 95 Prosekutur Delegat Ewropew, u
l-biċċa l-kbira tal-onboarding u t-taħriġ seħħ fittħejjija għall-bidu operattiv.
Skont l-Artikolu 96(6) tar-Regolament tal-UPPE,
il-Prosekuturi Delegati Ewropej huma ingaġġati
bħala Konsulenti Speċjali u d-drittijiet tagħhom
fir-rigward tas-sigurtà soċjali, il-pensjoni u
l-kopertura
tal-assigurazzjoni
għandhom
jinżammu taħt l-iskemi nazzjonali rispettivi
tagħhom. Dan wassal għal diversi sfidi legali u
prattiċi rigward l-organizzazzjoni tal-kompiti,
il-liv u l-assenzi, id-drittijiet finanzjarji u l-obbligi
tagħhom.

Ir-reklutaġġ
Ir-reklutaġġ ta’ persunal statutorju
Sal-31 ta’ Diċembru 2021, l-UPPE kien organizza
20 proċedura ta’ għażla, u kien ingaġġa u wettaq
il-proċess ta’ onboarding għal 66 persunal statutorju
ġdid meta mqabbel mal-2020 – li ġab iċ-ċifra totali
għal 122 membru tal-persunal statutorju. Irċevejna
u pproċessajna 1246 applikazzjoni għal proċeduri ta’

Pjan ta’ stabbiliment u rata ta’ okkupanza
RIŻORSI UMANI

2021
Baġit
awtorizzat

Attwalment mimli Rata ta’
sal-31/12/2021
okkupanza (%)

Amministraturi (TA AD)

68

64

94 %

Assistenti (TA AST)

23

23

100 %

Assistenti/Segretarji (TA AST/SC)

4

4

100 %

Total ta’ Aġenti Temporanji (AT)

95

91

96 %

Persunal bil-Kuntratt (PK)

35

31

87 %

TOTAL TAL-PERSUNAL

130

122

94 %
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Diversità tal-persunal
Persunal statutorju skont in-nazzjonalità u s-sess
Nazzjonalità

Raġel

Mara

Total

L-Awstrija

0

1

1

Il-Belġju

9

4

13

Il-Bulgarija

2

6

8

Il-Kroazja

0

1

1

Ċipru

1

1

2

Iċ-Ċekja

1

2

3

L-Estonja

0

1

1

Il-Finlandja

1

0

1

Franza

5

1

6

Il-Ġermanja

4

2

6

Il-Greċja

7

8

15

L-Ungerija

1

0

1

L-Irlanda

2

1

3

L-Italja

13

5

18

Il-Latvja

1

2

3

Il-Litwanja

2

0

2

Il-Lussemburgu

1

0

1

Malta

1

1

2

In-Netherlands

1

1

2

Il-Polonja

0

1

1

Il-Portugall

3

0

3

Ir-Rumanija

10

5

15

Is-Slovakkja

2

0

2

Is-Slovenja

1

2

3

Spanja

4

5

9

TOTAL

72 (59 %)

50 (41 %)

122
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Taħriġ u Żvilupp
Attivitajiet ta’ taħriġ iffukaw fuq tliet oqsma ewlenin:
it-taħriġ ta’ introduzzjoni għall-Prosekuturi Delegati
Ewropej; suġġetti dwar frodi fl-UE (il-qafas legali
tal-UE, il-ġurisprudenza, it-tipoloġiji ewlenin ta’ frodi);
u korsijiet għall-membri kollha tal-persunal (prinċipji
tal-etika, sensibilizzazzjoni dwar is-sikurezza,
protezzjoni tad-data).
Ġie organizzat ukoll taħriġ speċifiku dwar
kwistjonijiet operattivi taħt qafas ta’ ftehim malkonsorzju magħmul mill-Akkademja tal-Liġi Ewropea
u n-Network Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju, kif ukoll
b’kooperazzjoni mal-OLAF.
In-numru medju ta’ korsijiet ta’ taħriġ segwiti fl-2021
mill-persunal tal-UPPE kien 4.5 għall-persunal
statutorju u 3 għall-Prosekuturi Delegati Ewropej.

Taħriġ ta’ Prosekuturi Delegati Ewropej
Fl-ewwel 7 xhur tal-operat, l-UPPE ta taħriġ ta’
introduzzjoni lil 86 Prosekutur Delegat Ewropew
ġdid f’9 sessjonijiet iddedikati, u 6 sessjonijiet
ta’ taħriġ dwar is-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet,
sabiex jiġu ppreparati għall-bidu tal-operat. L-isforz
kien ikkonċentrat fit-tieni kwart tas-sena, hekk kif
kienu ġew maħtura mill-Kulleġġ tal-UPPE. Fit-tieni
semestru tal-2021, ġew organizzati 5 sessjonijiet
ta’ taħriġ ta’ introduzzjoni u dwar is-Sistema ta’
Ġestjoni tal-Każijiet għal 11-il Prosekutur Delegat
Ewropew maħtur ġdid.
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Riżorsi finanzjarji u
l-ġestjoni tagħhom

Riżorsi finanzjarji u l-ġestjoni
tagħhom
L-UPPE kiseb awtonomija finanzjarja mill-Kummissjoni
Ewropea fl-24 ta’ Ġunju 2021. Minn dik id-data ’l hawn,
l-UPPE qiegħed hu stess jamministra u jimplimenta
b’mod sħiħ il-baġit tiegħu b’mod indipendenti.

għall-bidu operattiv tal-UPPE, kif ukoll minħabba
limitazzjonijiet fin-numru ta’ persunal li fl-aħħar
mill-aħħar tħallejna nimpjegaw, l-UPPE kellu jadatta
l-baġit tiegħu għal €35.5 miljun.

Il-baġit tal-UPPE huwa ffinanzjat mill-Baġit Ġenerali
tal-Unjoni Ewropea fil-forma ta’ sussidju. Fl-2021,
kien ta’ €45 miljun. Madankollu, minħabba dewmien
fil-ħatra ta’ Prosekuturi Delegati Ewropej, u għalhekk

Sal-aħħar tas-sena, 97 % ta’ dan il-baġit kien
impenjat (€35.3 miljun) u tħallas 71 %. 26 % talapproprjazzjonijiet għall-ħlasijiet tal-2021 ġew
trasferiti ’l quddiem għall-2022.

Tqassim tal-baġit impenjat tal-2021, €35.3 miljun
L-INFIQ (KOLLU)

€1.1 miljun

€5.3 miljun

Relatat mal-persunal

€5.5 miljun

Amministrattiv
Operazzjonali

€15-il miljun

€15-il miljun

€4.8 miljun

Traduzzjoni u interpretazzjoni
Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet

€3.6 miljun

Prosekuturi Delegati Ewropej
Spejjeż operattivi oħra

Akkwist
L-UPPE ffirma 156 kuntratt taħt oqfsa ta’ kuntratti
interistituzzjonali eżistenti, għal ammont totali ta’
aktar minn €10 miljun. Ladarba konna finanzjarjament
awtonomi, nedejna l-ewwel Sejħa Miftuħa sostanzjali
tagħna għall-Offerti għall-Provvista ta’ Servizzi filqasam tas-Sistemi tal-Informazzjoni.

Kapaċità tal-awditjar intern
Wara l-awtonomija finanzjarja tal-UPPE fl-24 ta’
Ġunju 2021, il-Kap Prosekutur Ewropew iffirma Karta
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tal-Missjoni għas-Servizz tal-Awditjar Intern, li jaġixxi
bħala l-awditur intern tal-UPPE dwar kwistjonijiet
mhux operattivi, f’konformità mal-Artikolu 79
tar-regoli finanzjarji applikabbli, sakemm l-UPPE
stabbilixxa l-kapaċità tal-awditjar intern tiegħu stess.
L-UPPE beda l-proċedura tal-għażla ta’ Uffiċjal talAwditjar Intern.
Minħabba l-pandemija tal-Covid-19, il-valutazzjoni
inizjali mis-Servizz tal-Awditjar Intern ġiet diferita
għall-2022.

Taqsima 8: Riżorsi finanzjarji u l-ġestjoni tagħhom
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Trasparenza u relazzjonijiet
mal-pubbliku ġenerali u l-istampa
Fl-2021, l-UPPE għamel 148 dokument disponibbli
għall-pubbliku permezz tas-sit elettroniku tiegħu.
L-UPPE rċieva total ta’ 16-il applikazzjoni li ġew
irreġistrati bħala talbiet għal aċċess pubbliku21,u
weġibhom. Dawn kienu kollha applikazzjonijiet
inizjali. Miċ-ċifra totali ta’ talbiet għal aċċess
pubbliku rreġistrati, l-UPPE ta aċċess sħiħ lil 10
mill-applikazzjonijiet. Taħt ir-regoli tal-UPPE, ma
setax jingħata aċċess lis-6 każijiet li kien fadal.
F’żewġ każijiet, l-applikant ma identifikax dokument
speċifiku. F’każ wieħed, l-UPPE ma żammx
id-dokumenti mitluba. Fit-3 każijiet l-oħra, l-UPPE
rrifjuta li jagħti aċċess għal dokumenti abbażi tarraġuni li d-dritt għall-aċċess skont l-Artikolu 109(1) tarRegolament tal-UPPE, u għalhekk ir-regoli applikabbli
tal-UPPE, ma jestendux għal informazzjoni operattiva
mill-fajls tal-każijiet.

L-interess tal-midja fl-UPPE kien għoli ħafna matul
is-sena. Fiż-żmien li wassal għall-bidu tal-operat, il-Kap
Prosekutur Ewropew u l-Prosekuturi Ewropej taw aktar
minn 100 intervista lil ġurnalisti mill-UE u lil hinn.
L-UPPE organizza 4 konferenzi stampa: 1 fid-data talbidu tal-operat, u 3 waqt żjarat tal-Kap Prosekutur
Ewropew fil-Bulgarija, Malta u s-Slovenja. Aħna
ppubblikajna 68 aġġornament tal-aħbarijiet fuq
is-sit elettroniku tal-UPPE fl-2021. Setgħu jsiru
biss ftit żjarat minn gruppi ta’ studenti, minħabba
l-pandemija tal-Covid-19.
Is-sit elettroniku korporattiv www.eppo.europa.
eu tnieda f’Jannar 2021, taħt id-dominju europa.
eu. Dan iservi bħala hub ta’ informazzjoni ċentrali
b’aġġornamenti
tal-aħbarijiet,
informazzjoni
dwar postijiet vakanti, Deċiżjonijiet tal-Kulleġġ u
Arranġamenti ta’Ħidma, kif ukoll informazzjoni ġenerali
dwar il-mandat, l-istruttura u l-qafas legali tal-UPPE.
Kull min ifittex li jikkuntattja lill-UPPE jista’ jagħmel
dan permezz ta’ formoli ta’ kuntatt għal talbiet talmidja, mistoqsijiet ġenerali u mistoqsijiet dwar
il-karriera, u l-possibbiltà li jiġi rrapportat reat
direttament lill-UPPE. Huwa possibli li wieħed
jirrapporta reat permezz ta’ formola tal-web
disponibbli f’19-il lingwa tal-UE.
L-UPPE għandu kontijiet uffiċjali tal-midja soċjali
fuq Twitter, LinkedIn, Facebook u YouTube. Dawn
il-kanali jintużaw biex jamplifikaw l-aġġornamenti
tal-aħbarijiet ippubblikati fuq is-sit elettroniku u biex
ikun hemm interazzjoni mal-akbar firxa possibbli talpubbliku. In-numru ta’segwaċi fuq il-pjattaformi kollha
flimkien irdoppja fl-2021, u laħaq kważi l-20 000.
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Attività tas-Servizz Legali
Is-Servizz Legali jappoġġja lill-Kap Prosekutur
Ewropew, lill-Kulleġġ, lill-Prosekuturi Ewropej u
lid-Direttur Amministrattiv billi jagħti pariri dwar
l-interpretazzjoni tal-qafas legali fl-ambitu tal-liġi
tal-Unjoni li tirregola l-attivitajiet tal-UPPE.
Fil-fażi li wasslet għall-bidu tal-operat, huwa
kkontribwixxa għall-adozzjoni mill-Kulleġġ talUPPE tad-deċiżjonijiet kollha meħtieġa, bħar-Regoli
Interni ta’ Proċedura, deċiżjonijiet relatati malfunzjonament u l-kompożizzjoni tal-Awli Permanenti,
il-kundizzjonijiet
tal-impjieg
għall-Prosekuturi
Delegati Ewropej, ir-regoli finanzjarji u l-arranġamenti
interni tal-lingwa. Ikkontribwixxa wkoll għar-regoli

ta’ implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal,
għall-qafas tal-etika u d-dixxiplina, u għal linji gwida
operattivi u amministrattivi.
Is-Servizz Legali pparteċipa fin-negozjati talarranġamenti ta’ ħidma konklużi mill-UPPE, skont
l-Artikolu 99 tar-Regolament tal-UPPE, b’mod
partikolari mal-Kummissjoni Ewropea, l-OLAF,
l-Eurojust u l-Europol, jew awtoritajiet tal-Istati
Membri li ma jipparteċipawx fil-kooperazzjoni
msaħħa, jew ta’ pajjiżi terzi.
Is-Servizz Legali pprovda wkoll pariri dwar
l-applikazzjoni tal-qafas legali tal-UPPE fir-rigward
ta’ investigazzjonijiet fl-Istati Membri parteċipanti.
Dan jinkludi l-valutazzjoni, flimkien mal-Prosekuturi
Ewropej kompetenti u l-Prosekuturi Delegati
Ewropej, taċ-ċirkostanzi fejn il-qafas legali fl-Istati
Membri parteċipanti jista’ jippreżenta kwistjonijiet
kritiċi ta’ kompatibilità mal-liġi tal-Unjoni, b’mod
partikolari fir-rigward tar-Regolament tal-UPPE u tadDirettiva PIF, li tiddefinixxi l-kamp ta’ applikazzjoni
tal-kompetenza materjali tal-UPPE. Barra minn hekk,
is-Servizz Legali pprovda pariri legali lill-Prosekuturi
Ewropej u lill-Prosekuturi Delegati Ewropej dwar
diversi aspetti relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja
fi kwistjonijiet kriminali bejn l-UPPE u pajjiżi terzi u
Stati Membri mhux parteċipanti.
Is-Servizz Legali jagħti wkoll appoġġ legali lill-Kap
Prosekutur Ewropew u lill-Kulleġġ fir-rappreżentanza
tal-UPPE lil partijiet ikkonċernati esterni, inklużi
istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni, awtoritajiet
fl-Istati Membri parteċipanti u mhux parteċipanti,
awtoritajiet f’pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet
internazzjonali.
Fl-aħħar nett, is-Servizz Legali jirrappreżenta lillUPPE f’kawżi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja talUnjoni Ewropea. Fl-2021, ġew ippreżentati żewġ
kawżi quddiem il-Qorti Ġenerali li kienu jinvolvu lillUPPE, it-tnejn pendenti għal riżoluzzjoni.
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Protezzjoni tad-data
L-UPPE jopera taħt żewġ reġimi distinti ta’ protezzjoni
tad-data, b’distinzjoni bejn data amministrattiva u
data personali operattiva. L-UPPE, taħt ċirkostanzi
partikolari, jopera bħala, u għandu l-kompetenzi ta’,
awtorità nazzjonali kompetenti – xi ħaġa mingħajr
preċedent fil-qafas tal-Unjoni Ewropea.
Wara li fl-2020 adotta l-qafas legali ta’
implimentazzjoni rigward il-protezzjoni tad-data
personali, il-Kulleġġ tal-UPPE ħatar Uffiċjal għallProtezzjoni tad-Data22 kmieni fl-2021. L-ewwel nofs
tas-sena ffokat fuq l-iżgurar ta’ implimentazzjoni
konformi tas-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet, kif
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ukoll fuq id-definizzjoni tal-politiki, il-proċessi u
l-flussi tax-xogħol meħtieġa fid-dawl tal-bidu taloperat fl-1 ta’ Ġunju 2021.
Sabiex jiġi żgurat il-ħolqien ta’ kultura ta’
protezzjoni tad-data kif ukoll konsistenza
fl-approċċ u l-prattiki fl-organizzazzjoni kollha, ġie
pprovdut taħriġ obbligatorju dwar il-protezzjoni
tad-data matul is-sena mill-inqas fuq bażi ta’ kull
xahar, imfassal kemm għan-naħa amministrattiva
kif ukoll għan naħa tal-operat, u l-Prosekuturi
Delegati Ewropej ukoll irċevew taħriġ li kien
apposta għalihom.

Taqsima 11: Protezzjoni tad-data
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Relazzjonijiet tal-UPPE
mas-sħab tiegħu
F’konformità mal-Artikolu 99 tar-Regolament
tal-UPPE, l-UPPE stabbilixxa relazzjonijiet ma’
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni, kif
ukoll ma’ awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri mhux
parteċipanti, ta’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet
internazzjonali.

Relazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet, korpi,
uffiċċji u aġenziji oħra tal-Unjoni
Fl-2021, l-UPPE ffirma ftehim ta’ħidma mal-Kummissjoni
Ewropea, li jistabbilixxi l-modalitajiet prattiċi għallkooperazzjoni. Kien hemm djalogu kontinwu u
intens mas-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni, u diversi
laqgħat tal-Kap Prosekutur Ewropew mal-Kummissarju
għall-Ġustizzja u l-Kummissarju għall-Baġit u
l-Amministrazzjoni.

L-UPPE ħa sehem f’bosta laqgħat mal-Kunsill
Ewropew u l-Parlament Ewropew. Dawn kienu
jinkludu l-laqgħa konġunta tal-Kumitat għalLibertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) u
l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT), laqgħa talKonferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew,
laqgħat tal-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni;
kif ukoll, fuq livell tekniku, laqgħat tal-Kumitat ta’
Koordinament fil-qasam tal-kooperazzjoni talpulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali (CATS),
il-grupp ta’ ħidma dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja
f’materji kriminali (COPEN) u l-Grupp ta’ Ħidma dwar
il-Ġlieda kontra l-Frodi (GAF).
Il-Kap Prosekutur Ewropew ipparteċipa wkoll
fl-iskambju annwali ta’ fehmiet interistituzzjonali
mal-Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u
l-Parlament Ewropew dwar il-prestazzjoni tal-OLAF.

Istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji: statistika tar-rappurtar tal-kriminalità
Kompetenza
mhux
eżerċitata

Pendenti

IBOA

ECRs

Kompetenza
eżerċitata

l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra
l-Frodi (OLAF)

171

85

74

12

Qorti Ewropea tal-Awdituri
(QEA)

1

1

0

0

il-Bank Ewropew talInvestiment (BEI).

17

2

9

6

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) 1

1

0

0

TOTAL

89

83

18
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Taqsima 12: Relazzjonijiet tal-UPPE mas-sħab tiegħu

IBOA

Talbiet għal hit/no-hit
lill-UPPE

Komunikazzjonijiet oħra
lill-UPPE

l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF)

58

201

Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA)

0

0

il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI).

0

9

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)

0

0

TOTAL

58

210

Rapporti li waslu mill-IBOAs, Ġunju-Diċembru 2021
80
70

l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi
(OLAF)

60

il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI).

50

Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA)

40

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)
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0
Ġunju

Lulju

Awwissu

Settembru

Relazzjonijiet ma’ Stati Membri mhux
parteċipanti u pajjiżi terzi
L-UPPE kkonkluda arranġament ta’ ħidma dwar
il-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali
tal-Ungerija.
In-negozjati bil-ħsieb li jiġi konkluż arranġament
ta’ ħidma mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Nazzjonali talPolonja, mibdija f’Novembru 2020, ġew iffinalizzati
fuq livell tekniku f’Ottubru 2021. Madankollu,
il-Polonja kkundizzjonat l-iffirmar ta’ dan
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Ottubru

Novembru

Diċ

l-arranġament ta’ ħidma għal approvazzjoni minn
qabel ta’ emenda tal-Kodiċi Pollakka tal-Proċedura
Kriminali li tkun tippermetti r-rikonoxximent talUPPE bħala awtorità kompetenti.
Il-konsegwenza prattika tar-rifjut tal-Polonja li
tirrikonoxxi n-notifiki tal-Istati Membri parteċipanti
dwar l-UPPE bħala awtorità kompetenti mingħajr
modifika tal-liġi nazzjonali minn qabel hija li
l-Polonja ilha tiċħad b’mod konsistenti t-talbiet talUPPE għal kooperazzjoni ġudizzjarja sa mill-bidu
tal-operat tiegħu. Minħabba li kull meta l-UPPE
Taqsima 12: Relazzjonijiet tal-UPPE mas-sħab tiegħu

Stati Membri mhux
parteċipanti

Involviment
f’każijiet talUPPE

Pajjiż terz

Involviment
f’każijiet talUPPE

Id-Danimarka

2

L-Albanija

1

L-Ungerija

17

Il-Bożnija-Ħerzegovina

1

L-Irlanda

2

Iċ-Ċina

13

Il-Polonja

23

Curaçao

1

l-Iżvezja

4

1

TOTAL

48

Ir-Repubblika
Demokratika tal-Kongo
Ħong Kong

1

Il-Libanu

1

Il-Mauritania

1

Ir-Repubblika tal-Korea

1

Ir-Russja

1

Is-Serbja

1

Is-Sri Lanka

1

L-Iżvizzera

1

Ir-Repubblika Għarbija
Sirjana

1

It-Tajlandja

1

It-Turkija

3

It-Tuneżija

2

L-Ukrajna

1

L-Emirati Għarab
Magħquda

3

Ir-Renju Unit

7

L-Istati Uniti

1

Iż-Żambja

1

TOTAL

45

ikun qed iwettaq investigazzjoni kriminali ta’ natura
transfruntiera, ma jkunx jista’ jikseb evidenza li
tinsab fil-Polonja, il-kapaċità tal-UPPE li jiġġieled
il-kriminalità li taffettwa l-baġit tal-Unjoni hija mfixkla
sistematikament.
Fl-2021 saru żewġ sensiliet ta’taħditiet dwar abbozz ta’
arranġament ta’ħidma mad-Dipartiment tal-Ġustizzja
tal-Irlanda. Billi l-awtoritajiet Irlandiżi jeħtieġu aktar
żmien għal konsultazzjoni interistituzzjonali dwar
ċerti aspetti legali, in-negozjati għandhom jerġgħu
jibdew fl-2022.
F’Novembru 2020, l-UPPE bagħat abbozz
ta’ arranġament ta’ ħidma lid-Direttur talProsekuzzjonijiet Pubbliċi tar-Renju tad-Danimarka.
Madankollu, l-awtoritajiet Daniżi ma kinux lesti li jidħlu
f’negozjati minħabba l-ħtieġa għal konsultazzjonijiet
interni.
Il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet kriminali marRenju tal-Iżvezja taħdem mingħajr diffikultajiet fuq
il-bażi tal-atti rilevanti tal-UE dwar il-kooperazzjoni
ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali.
Fir-rigward ta’ pajjiżi terzi, l-UPPE beda negozjati
bil-għan li jikkonkludi arranġamenti ta’ ħidma malawtoritajiet rilevanti tal-Istati Uniti tal-Amerika u talUkrajna.
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Taqsima 12: Relazzjonijiet tal-UPPE mas-sħab tiegħu

Parteċipazzjoni f’attivitajiet
internazzjonali (networks, attivitajiet
kontra l-korruzzjoni)

Impenn mal-Grupp ta’ Ħidma dwar Tixħim fi
Tranżazzjonijiet tan-Negozju Internazzjonali
tal-OECD (WGB)

Kooperazzjoni man-Network tal-Interaġenziji
Camden għall-Irkupru tal-Assi (CARIN)

L-UPPE talab biex jipparteċipa fil-WGB, kif ukoll fillaqgħat tal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi fil-laqgħa
plenarja tal-WGB f’Ottubru 2021. Nistennew
deċiżjoni kmieni fl-2022.

L-UPPE ingħaqad ma’ CARIN bħala osservatur
fl-aħħar tal-2020. F’dik il-kapaċità, ħadna sehem filLaqgħa Ġenerali Annwali tal-CARIN f’April 2021 kif
ukoll fil-laqgħa tal-Grupp ta’ Tmexxija tal-CARIN.
Sa mill-bidu tal-operat, aħna bgħatna 5 talbiet għal
informazzjoni dwar pajjiżi terzi lill-punti ta’ kuntatt
rilevanti fil-CARIN.

Impenn mat-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja
(FATF)
L-UPPE kien involut fl-ewwel diskussjonijiet
mal-FATF, bil-għan li jiddeskrivu oqsma komuni
ta’ kooperazzjoni u jiddefinixxu l-proċess għal
parteċipazzjoni futura tal-UPPE fl-FATF, bħala
osservatur.
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NOTI
1

Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 001/2020 dwar il-Kondizzjonijiet
tal-Impjieg tal-Prosekuturi Delegati Ewropej.

2

Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 003/2020 dwar ir-Regoli Interni
ta’ Proċedura.

3

Differenzi possibbli fil-miżuri ta’ għajnuna ġenerali ta’
ħruġ u ta’ dħul jiddependu fuq il-mod kif dawn jiġu
kkunsidrati fil-livell nazzjonali.

4

Bl-esklużjoni ta’ każ wieħed addizzjonali fejn inbdew
il-proċedimenti tal-qorti, li fih kien hemm tliet ċaħdiet
parzjali.

5

Bl-esklużjoni ta’ każ wieħed addizzjonali fejn inbdew
il-proċedimenti tal-qorti, li fih kien hemm tliet ċaħdiet
parzjali.

6

Id-deċiżjonijiet tal-Kulleġġ huma ppubblikati fuq is-sit
elettroniku tal-UPPE.

7

Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 029/2021 li tadotta linji
gwida operattivi dwar l-investigazzjoni, il-politika ta’
evokazzjoni u r-riferiment ta’ każijiet.

8

Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 066/2021 dwar il-funzjonijiet u
l-proċeduri tal-Awli Permanenti.

9

Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 085/2021 li temenda u
tissupplimenta r-Regoli Interni ta’ proċedura tal-UPPE u
d-Deċiżjoni dwar l-Awli Permanenti (‘PCs’).

10

Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 039/2021 dwar il-Kodiċi ta’ Etika
għall-membri tal-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur
Pubbliku Ewropew (UPPE) u l-Prosekuturi Delegati
Ewropej (“EDPs”); Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 044/2021
dwar l-istabbiliment ta’ regoli dwar ir-responsabbiltà
dixxiplinarja tal-Prosekuturi Delegati Ewropej.

11

Il-Kummissjoni Ewropea, il-Eurojust, il-Europol, l-OLAF,
il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Bank Ewropew talInvestiment u l-Fond Ewropew tal-Investiment.

12

Arranġament ta’ ħidma mal-Uffiċċju tal-Prosekutur
Ġenerali tal-Ungerija.

13

Reati li kkawżaw jew li x’aktarx jikkawżaw ħsara ta’
inqas minn €100 000 lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

14

Il-fatti suġġetti għal investigazzjoni ma jikkostitwixxux
reat kriminali li jaqa’ taħt il-kompetenza tal-UPPE.

92 | Rapport Annwali tal-UPPE: 2021

15

Il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-eżerċizzju talkompetenza tal-UPPE kif stabbilita m’għadhomx
jintlaħqu.

16

Linji gwida ġenerali li jippermettu lill-Awli Permanenti
jirreferu każ lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għal
reati li kkawżaw jew li x’aktarx jikkawżaw ħsara ta’ inqas
minn €100 000 lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

17

L-EPPOBox huwa l-kanal għat-trasferiment sigur ta’
informazzjoni operattiva żviluppat mill-UPPE u bbażat
fuq il-Protokoll tat-Trasferiment Sigur tal-Fajls (SFTP).
Ir-rappurtar isir permezz ta’ portal tal-web dedikat
jew permezz ta’ SFTP client. Kien hemm 337 utent talEPPOBox fl-2021.

18

Partijiet privati ssottomettew l-istess rapport permezz
ta’ diversi mezzi ta’ rappurtar jew bagħtu l-istess ilment
diversi drabi.

19

Rapporti ta’ partijiet privati
li huma manifestament
barra mill-kompetenza tal-UPPE huma rreġistrati
fl-Applikazzjoni tad-Dossier PP, filwaqt li rapporti
ta’ partijiet privati
li jistgħu jiffurmaw il-bażi għal
investigazzjoni tal-UPPE huma rreġistrati fis-Sistema ta’
Ġestjoni tal-Każijiet.

20

L-Artikolu 8 paragrafu 1, L-Artikolu 45 paragrafu 2, u
l-premessa 47 tar-Regolament tal-UPPE.

21

Skont il-prinċipju tat-trasparenza u d-dritt tal-individwi
li jkollhom aċċess għal dokumenti, iċ-ċittadini talUnjoni Ewropea u kwalunkwe persuna fiżika jew
ġuridika oħra residenti jew li għandha uffiċċju reġistrat
fi Stat Membru għandhom, soġġett għal ċerti prinċipji,
kundizzjonijiet u limiti, dritt ta’ aċċess għal dokumenti
prodotti jew miżmuma mill-UPPE. L-aċċess jista’ jiġi
rrifjutat f’ċirkostanzi speċifiċi u eċċezzjonali biss.
Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jipprovdi għal
regoli ġenerali għall-aċċess għad-dokumenti. Regoli
ta’ implimentazzjoni għall-aċċess għad-dokumenti
tal-UPPE ġew adottati mill-Kulleġġ tal-UPPE fil-21 ta’
Ottubru 2020 (id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 008/2020).
Skont l-Artikolu 109(1) tar-Regolament tal-UPPE, dak
id-dritt ta’ aċċess għal dokumenti ma japplikax għal
dokumenti li huma parti mill-fajls tal-każ tal-UPPE.

22

Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 001/2021

Noti

