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NOTA PUNT "I/A"
Minn: Grupp ta' Ħidma dwar il-Ġlieda kontra l-Frodi
Lil: Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti/Kunsill
Suġġett: Rapport Speċjali Nru 2/2011: Segwitu tar-Rapport Speċjali Nru 1/2005 rigward il-

ġestjoni tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi
- Abbozz ta' Konklużjonijiet tal-Kunsill

1. Fl-4 ta' Mejju 2011, il-Kunsill irċieva r-Rapport Speċjali Nru 2/2011 "Segwitu tar-Rapport 

Speċjali Nru 1/2005 rigward il-ġestjoni tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi"1.

2. Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti ta struzzjonijiet lill-Grupp ta' Ħidma dwar il-Ġlieda 

kontra l-Frodi biex jeżaminah u jasal għall-konklużjonijiet rilevanti2.

Fis-6 ta' Ottubru 2011 il-Grupp ta' Ħidma dwar il-Ġlieda kontra l-Frodi laħaq ftehim dwar l-

abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill anness miegħu, abbażi tal-proposta ppreżentata mill-

Presidenza.

3. Huwa ssuġġerit li l-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti jagħti parir lill-Kunsill biex 

jadotta l-abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill fl-Anness bħala punt "A" fl-aġenda ta' laqgħa li 

jmiss.

_______________________

  
1 Dok. 9843/11 FIN 299 GAF 7.
2 Dok. 9844/11 FIN 300 GAF 8.
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ANNESS

ABBOZZ TA'

KONKLUŻJONIJIET TAL-KUNSILL

dwar ir-Rapport Speċjali Nru 2/2011 - "Segwitu tar-Rapport Speċjali Nru 1/2005

rigward il-ġestjoni tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi"

Il-Kunsill:

1. JILQA' r-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 2/2011, "Segwitu tar-Rapport Speċjali Nru 1/2005 

rigward il-ġestjoni tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi", flimkien mat-tweġibiet tal-

Kummissjoni, u JQIS li l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Novembru 2005 dwar ir-Rapport 

Speċjali Nru 1/2005 jibqgħu rilevanti ħafna.

2. IFAKKAR li l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (minn issa 'l quddiem "l-Uffiċċju") jopera 

f'qafas istituzzjonali kumpless u JENFASIZZA l-importanza tal-indipendenza tal-Uffiċċju fit-

twettiq tal-investigazzjonijiet amministrattivi tiegħu, kif ukoll ta' koordinazzjoni effettiva fil-

qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea.

Titjib tal-effiċjenza tal-investigazzjonijiet

3. JILQA' l-miżuri importanti implimentati mill-Uffiċċju sabiex titjieb l-effiċjenza tal-

operazzjonijiet tiegħu, bħall-introduzzjoni ta' verżjoni ġdida tal-Manwal tal-Proċeduri 

Operattivi fl-2009 u l-iżvilupp ulterjuri tas-Sistema ta' Ġestjoni ta' Każijiet.

4. JIDDISPJAĊIH, madankollu, li l-progress bl-għan li jitjiebu l-ippjanar u s-superviżjoni tal-

investigazzjonijiet ġew limitati u li, b'riżultat ta' dan, id-durata medja tal-investigazzjonijiet 

kif ukoll tal-valutazzjonijiet inizjali tibqa' twila wisq.
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5. JAPPOĠĠA l-fehma tal-Qorti, kondiviża mill-Kummissjoni, li d-durata tal-proċeduri 

investigattivi hija indikatur ewlieni tal-prestazzjoni tal-effiċjenza tal-Uffiċċju u JIEĦU NOTA 

tal-impenn tal-Uffiċċju li jnaqqasha kull meta jkun possibbli.

6. JITLOB, għalhekk, lill-Uffiċċju biex isaħħaħ l-isforzi sabiex jitjieb l-ippjanar tiegħu u jiġi 

ottimizzat l-użu tar-riżorsi u l-għodod tiegħu. F'dan ir-rigward, JILQA' l-introduzzjoni ta' 

approċċ de minimis għall-investigazzjonijiet esterni u JAPPOĠĠA l-applikazzjoni ta' politika 

simili għall-investigazzjonijiet interni, li jippermetti fokus akbar fuq każijiet aktar serji u 

kumplessi, speċjalment f'oqsma fejn ir-riskju ta' frodi huwa akbar.

7. JINSISTI dwar il-ħtieġa li l-Uffiċċju, b'kont meħud tat-tipi differenti ta' inkjesti u n-natura 

speċifika tagħhom, ikompli jistabbilixxi miri għad-durata tagħhom u li jissorvelja mill-qrib l-

investigazzjonijiet twal u kumplessi, waqt li jiżgura li jkomplu jittieħdu miżuri fil-ħin u adatti 

biex jiġi prevenut id-dewmien. 

Iffukar mill-ġdid fuq il-funzjoni investigattiva

8. JILQA' s-sejba tal-Qorti li l-Uffiċċju żied l-attivitajiet investigattivi tiegħu, u għamel progress 

konsiderevoli mindu sar il-kontroll tal-Qorti tal-2005.

9. JIKKONDIVIDI, madankollu, il-fehma tal-Qorti li, sabiex jiżdiedu l-għadd u r-rapidità tal-

investigazzjonijiet, l-Uffiċċju għandu jsaħħaħ aktar il-funzjoni investigattiva, bl-allokazzjoni 

ta' aktar mir-riżorsi eżistenti tiegħu għal dan.

Rappurtar dwar l-effettività tal-investigazzjonijiet

10. Filwaqt li JIRRIKONOXXI li r-rapporti tal-Uffiċċju huma maħsubin għal diversi udjenzi u 

għanijiet, JAQBEL mal-Qorti dwar l-importanza li jkun hemm data rilevanti u affidabbli dwar 

il-prestazzjoni tal-Uffiċċju ppreżentata f'dokument uniku, li jiffaċilita l-paraguni tul iż-żmien 

u fis-setturi diversi u t-tipi ta' investigazzjonijiet.
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11. JENFASIZZA li din il-ħarsa ġenerali għandha tagħti informazzjoni dwar l-indikaturi fuq il-

bażi ta' riżultati reali u kwantifikabbli. Barra minn hekk, waqt li JFAKKAR li l-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri jew l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji, skont il-

każ, għandhom jiddeċiedu li azzjoni għandha tittieħed dwar l-investigazzjonijiet mitmuma, u 

li s-segwitu finanzjarju m'għandux ikun parti mill-mandat tal-OLAF, IQIS li l-informazzjoni 

dwar l-irkupri hija importanti ħafna wkoll u għandha tiġi ppreżentata b'mod adatt.

Kjarifika tar-rwol tal-Kumitat Superviżorju

12. WAQT LI JIEĦU NOTA li l-Kumitat Superviżorju adatta reċentement ir-regoli ta' proċedura 

tiegħu biex jieħu kont b'mod formali tas-sentenza ta' Lulju 2008 tal-Qorti tal-Prim'Istanza, 

JINSISTI li r-rwol tal-Kumitat Superviżorju m'għandux jinkludi attivitajiet operattivi, li jkunu 

inkompatibbli mal-istatus tiegħu ta' korp supervizorju indipendenti li m'għandux jinterferixxi 

la fit-twettiq tal-investigazzjonijiet li jkunu qed isiru u lanqas mas-segwitu li jingħata lill-

każijiet individwali.

13. JISTENNA, madankollu, li r-rwol tal-Kumitat Superviżorju jiġi ċċarat aktar fil-kuntest tal-

emenda tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999.

*

*            *

14. JISTIEDEN lill-Kummissjoni biex tirrapporta lura fi żmien debitu dwar il-progress li sar wara 

dawn il-konklużjonijiet.

15. JIĠBED L-ATTENZJONI dwar ir-riforma li għaddejja tal-qafas legali li fih jopera l-Uffiċċju, 

li hija l-aktar kuntest adatt biex jiġu indirizzati bosta kwistjonijiet imqajma mill-Qorti fir-

Rapport Speċjali tagħha, bħall-garanziji proċedurali, il-proċedura ta' eżami u l-kooperazzjoni 

mal-Eurojust u l-Europol.
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16. WAQT LI JFAKKAR fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Riforma tal-Uffiċċju Ewropew 

Kontra l-Frodi tas-6 ta' Diċembru 20101 u l-ezami tal-Proposta emendata sussegwenti tal-

Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament 

(KE) Nru 1073/1999 imwettaq mill-korpi preparatorji tal-Kunsill bejn April u Ġunju 2011, 

JENFASIZZA li l-Kunsill huwa lest biex jaħdem lejn qbil rapidu fil-kuntest ta' din il-

proċedura leġislattiva ordinarja.

_______________________

  
1 Dok. 16833/10 GAF 16 FIN 645.


