
 

Tisħiħ fil-Kapaċita’ tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta biex jiġu protetti l-

Interessi Finanzjarji tal-Unjoni Ewropeja permezz tas-software I2 – 

I2 MPF 2018 

Dan il-proġett kien ko-finanzjat minn fondi diretti Ewropej taħt il-programm HERCULE 

III, fejn il-Korp tal-Pulizija ibbenefika minn  €955,383. L-għan ta’ dan il-proġett kien li 

jsir investiment fis-sezzjoni ta’ Kontra l-Ħasil tal-Flus u kif ukoll fis-sezzjoni tal-

Intelliġenza Ċentrali u ta’Analiżi fi ħdan il-Korp billi tinxtara s-sistema tal-I2, li kien 

jinkludi wkoll ix-xiri ta’ software u hardware.  

Dan il-proġett se jtejjeb l-interoperabilità tad-diversi taqsimiet u sezzjonijiet fi ħdan il-

Korp tal-Pulizija.  Barra minn hekk, is-software, b'sistema avvanzata, jagħmel referenza 

għall-informazzjoni miġbura minn sorsi differenti li jagħmlu użu minnhom is-

sezzjonijiet different fi ħdan il-Korp.  L-informazzjoni  miġbura tinżamm ġewwa 

repożitorji ta’ informazzjoni u tinkludi informazzjoni dwar attivitajiet illegali bħal frodi, 

kuntrabandu, serq, ħasil ta’ flus, u kif ukoll reati oħra. Din is-sistema hija rinomata ma’ 

pajjiżi Ewropej fejn ħafna aġenziji tal-infurzar tal-liġi jagħmlu użu minn din l-istess 

sistema.  

Dan il-proġett kien imqassam fuq attivittajiet differenti fejn barra li nxtara t-tagħmir 

għas-sistema tal-I2, il-Korp tal-Pulizija pprovda taħriġ lill-uffiċċjali mis-sezzjonijiet ġa 

msemmija. Taħriġ neċessarju ta’ kif għandha tiġi użata s-sistema tal-I2, taħriġ rigward 

il-ġlieda kontra l-frodi u l-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu u finalment taħriġ 

lill-uffiċċjali biex jkunu jistgħu jħarġu aktar uffiċċjali fil-Korp dwar dan is-suġġett, kien 

ipprovdut.  Barra minn hekk, dan it-taħriġ serva sabiex jiżgura u jipproteġi l-interessi 

finanzjarji kemm ta’ Malta u kif ukoll tal-Unjoni Ewropeja.   

Sabiex jiġi mtejjeb l-operat u l-Korp tal-Pulizija jsir aktar effettiv u effiċċjenti fl-

investigazzjonijiet tar-reati diversi, permezz ta’ dan il-proġett, din is-sistema ġiet 

konnessa ma’ repożitorji ta’ informazzjoni kemm fi ħdan il-Korp kif ukoll ma’ repożitorji 

ta’ informazzjoni esterni mill-Korp.  

Din is-sistema ser tqiegħed lill-Korp tal-Pulizija f’pożizzjoni aħjar sabiex tiġi skambjata 

informazzjoni fuq attivitajiet illegali ma’ aġenziji tal-infurzar tal-liġi, kemm lokali kif 

ukoll barranin b’mod rapidu.  Finalment, bis-saħħa ta’ dan il-proġett, bħala entita 

f’pajjiż fl-Unjoni Ewropeja, l-Korp tal-Pulizija se jkun jista’ jopera b’mod aktar effettiv.  


