Awtorità Pubblika
Deskrizzjoni tad-dipartiment / direttorat/ struttura tal-entità

Ministeru għall-Ġustizzja u
Governanza
Struttura Organizzattiva

Deskrizzjoni tad-dipartiment/ direttorat/ funzjoni u
responsabbilitajiet tal-entità

Portafoll

Deskrizzjoni ġenerali tal-kategoriji tad-dokumenti li jżomm iddipartiment/direttorat/l-entità (inkluż dokumenti eżenti)

Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti
• Dokumentazzjoni u korrispondenza relatati ma’ kwistjonijiet
amministrattivi
• Korrispondenza ġenerali
• Fajls relatati mal-implimentazzjoni tal-inizjattivi tal-Ministeru
• Fajls relatati mal-implimentazzjoni tal-miżuri tal-Ministeru
• Fajls tal-Ministeru
• Dokumenti relatati ma’ Bordijiet imwaqqfin taħt il-mandat talMinisteru
Segretarjat Ministerjali
• Mistoqsijiet Parlamentari
• Karti tal-Kabinett
• Liġijiet
• Avviżi legali
• Stqarrijiet għall-istampa
• Karti tax-xogħol
Għajnuna Legali Malta
• Applikazzjonijiet tal-għajnuna legali (Applikazzjonijiet
Amministrattivi u tal-Qorti)
• Fajls tal-ilmenti (ilmenti mingħand klijenti tal-għajnuna legali)
• Mistoqsijiet mingħand klijenti (mistoqsijiet ġeneriċi/

korrispondenza)
• Fajls ta’ Akkwist Ġenerali
• Fajls ta’ Amminstrazzjoni Ġenerali
• Fajls ta’ reklutaġġ
Ċentru Malti tal-Medjazzjoni
• Fajls tal-HR
• Korrispondenza
• Minuti tal-Bord
• Applikazzjonijiet
Direttorat tas-Servizzi Korporattiva
• Fajls Personali
• Allowances
• Leave ta’ studju
• Sponsorizzazzjonijiet
• Sejħiet għall-applikazzjonijiet
• Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata
• Proċeduri ta’ Operazzjonijiet Standard (SOPs)
PDPI
• Dokumenti tal-politika u dokumenti tax-xogħol fuq temi li jaqgħu
taħt il-portafoll tal-Ministeru
• Noti informattivi u noti tat-taħdit għall-użu minn Uffiċjali talGvern
• Memoranda ta’ Spjegazzjoni, Noti Informattivi u Noti ta’ sfond
għall-Ministru u l-Istruzzjoni – Noti għar-Rapreżentattiv
Permanenti ta’ Malta għall-Unjoni Ewropea u rappreżentattivi
Maltin li jattendu għall-fora internazzjonali u Ewropea.
• Dokumenti maħruġa mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u
oħrajn internazzjonali għal:
o Rapporti li jiddettaljaw id-diskussjonijiet u n-negozjati

ġewwa l-Unjoni Ewropea
• Dokumenti relatati għall-programmi ta’ fondi, inkluż Programmi
Multiannwali u Annwali
• Manwali tal-proċeduri, Applikazzjonijiet u dokumentazzjonijiet
oħra relatati mal-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni Ewropea.
• Rapporti u dokumentazzjonijiet relatati mal-implimentazzjoni talproġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea
Strateġija Sapport
• Pjattaforma tal-Awtoritajiet Pubbliċi u Uffiċjali tal-FOI
• Deċiżjonijiet tal-FOI
• Dokumenti u korrespondenza relatati ma’ nominazzjonijiet ta’
uffiċjali tal FOI
• Preżentazzjonijiet fuq il-FOIA u l-għodda tal-FOIA IT
• Database ta’ talbiet u ilmenti tal-FOI
• Minuti tal-laqgħa
• Fajls ta’ Konformità tal-Protezzjoni tad-data
• Data Protection Twinning Programme
• Fajl relatat mal-Ġurnata tal-Protezzjoni tad-Data
Direttorat tal-Ġustizzja
• fajls b’talbiet għal trasferiment ta’ priġunieri mhux Maltin għallpajjiż oriġini tagħhom;
• fajls b’applikazzjonijiet għall-leave speċjali taħt l-Att tas-Saħħa
Mentali (Kap. 525 tal-Liġijiet ta’ Malta);
• fajls ikkonċernati b’Petizzjonijiet għall-Maħfra Presidenzjali;
• fajls ikkonċernati b’talbiet ta’ kunsens t’ex gratia;
• Kummissarji tal-Mandati tal-Ġuramenti
• Kopji ta’ Mandati sabiex tippratika bħala avukat u prokuratur
legali;
• Kopji ta’ Mandati ta’ professjonijiet legali sabiex tipprattika l-

•

professjoni rispettiva ġo Malta taħt it-titlu tan-nazzjon oriġini.
Applikazzjonijiet li jikkonċernaw nies interessati sabiex iservu
bħala esperti tal-qorti.

IMU
• Websites u l-Web
• Network
• Akkwist tal-ICT
• Assi tal-IT
• Gwidi u Manwali għall-utent
• Drittijiet tal-utent
Uffiċċju għall-irkupru tal-assi
Amministrattivi:
• Ta’ tmexxija ta’ kuljum – eżempji: HR, Akkwist, Vjaġġar, Inventarju
ta’ Assi
• Rekords finanzjarjii li jinkludu pagi, kontribuzzjoni ta’ taxxi u
assigurazzjoni nazzjonali, dokumentazzjoni tal-akkwist, eċċ...;
• Dokumenti relatati mal-programmi tal-finanzjament mill-Unjoni
Ewropea;
Operazzjonali:
• Digrieti tal-Qorti, Ordni u Notifikazzjonijiet;
• Fajls tal-każijiet;
• Fajls tal-immaniġjar tal-assi;
• Lista ta kuntatti tal-partijiet interessati;
• Statistiċi
PCAC
Parti mill-informazzjoni elenkata hija eżenti mill-iżvelar taħt l-Att dwar ilLibertà tal-Informazzjoni (Kap. 496)

Deskrizzjoni ta’ kull manwal u dokumenti simili li fihom politiki,
prinċipji, regoli u linji gwida ma’ deċiżjonijiet jew
rakkomandazzjonijiet magħmula b’rispett għall-membri talpubbliku (inkluż korpi u korporattivi u impjegati tal-awtorità
pubblika fil-kapaċità personali tagħhom)

Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti
• Memoranda u ċirkolari interna
• Manwali tal-proċedura
Segretarjat Ministerjali
• Linji gwida
• Stimi finanzjarji
Għajnuna Legali Malta
• Proċeduri Operattivi Standard għall-Avukati tal-Għajnuna Legali u
Prokuraturi legali li jgħinu lill-klijenti tal-għajnuna legali
• Proċeduri Operattivi tal-Bord tad-Dixxiplina (Għajnuna Legali
Malta)
• Liġijiet ta’ Malta (verżjoni online)
• Kodiċi tal-Immaniġġjar tas-Servizz Pubbliku (verżjoni online)
• Manwal għall-entitajiet tas-settur pubbliku (verżjoni online)
• Manwal fuq Relazzjonijiet Industrijali u l-Proċess tal-Għażla u lĦatra taħt l-Awtorità Delegata fis-Servizz Pubbiku ta’ Malta
(verżoni online)
• L-Att tal-Amministrazzjoni Pubbliku
• Ir-Regolazzjonijiet tal-Prokurament Pubbliku
Ċentru Malti tal-Medjazzjoni
• Kodiċi ta’ Kondotta għall-Medjaturi
• Website taċ-Ċentru tal-Medjazzjoni Malta
• PSMC
• DIER
• Servizz.com
Direttorat tas-Servizzi Korporattiva
• PSMC
• Manwal fuq il-Leave Speċjali
• Manwal fuq il-Miżuri ta’ Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja privata

•
•
•
•
•
•
PDPI
•

Manwal fuq il-Politiki u Proċeduri ta’ riżorsi
Manwal fuq il-Proċeduri ta’ Dixxiplina
Manwal fuq l-Iżvilupp tal-Persunal fl-Amministrazzjoni Pubblika
Manwal Rigward Pożizzjonijiet ta’ Assistent Direttur, Maniġer
Anzjan, Maniġer u Assistent Maniġer fis-Servizz Pubbliku
Manwal fuq ir-Relazzjonijiet Industrijali u s-Selezzjoni u l-Proċess
tal-Appuntament taht l-Awtorità Delegata fis-Servizz Pubbliku ta’
Malta
Manwal fuq l-Allowance

Manwal fuq proċeduri, Applikazzjonijiet u dokumenti relatati malmal-immaniġġjar tal-fondi tal-UE
Strateġija Sapport
• Manwal tal-Utent tas-Sistema tal-IT tal-FOI
• Manwal tal-Protezzjoni tad-Data
• Linji Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data
• Mudelli tal-Protezzjoni tad-Data
Direttorat tal-Ġustizzja
• PSMC;
• SOPs;
• Liġijiet relattivi dwar servizzi provduti mid-Dipartiment.
IMU
• Lista ta’ Websites, Paġni u Oqsma tal-Midja Soċjali
• Pjanijiet tan-Netwerk u dokumenti relatati
• RFQs relatati mal-IT, apparat u oġġetti tal-konsum
• Lista ta’ Assi tal-IT tanġibbli u intaġġibbli
• Kopji elettroniċi ta’ SOPs interni u tas-Servizzi u dokumenti
relatati
• Lista ta’ Kontijiet tal-IT u drittijiet tal-utent

• Dokumenti relatati mal-politiki tal-ERFS and GMICT
Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi
• Standard tal-Proċeduri
• Memorandum ta’ Ftehim
• Rapporti Annwali
PCAC
Dikjarazzjoni tal-informazzjoni li teħtieg li tkun disponibbli għallmembri tal-pubbliku li jixtiequ jiksbu aċċess għal dokumenti
uffiċjali mill-awtorità pubblika, id-dikjarazzjoni għandha tinkludi
dettalji tal-uffiċjal jew uffiċjali li lilhom għandhom jintbagħtu
talbiet għat-tali aċċess
Dettalji tal-Proċedura tal-Ilmenti Interna

FOI Officer
280, Livell 3, Triq ir-Repubblika, Valletta
22478210

Applikant li t-talba tiegħu għall-informazzjoni hija rifjutata, jew li mhux
sodisfatt bl-informazzjoni pprovduta, bil-format tagħha jew l-estenzjoni
tal-iskadenza għas-sottomissjoni tan-notifika li tindika jekk it-talba hux ħa
tkun milqugħa jew le, jista’ jindirizza ilment lill-Uffiċċju tas-Segretarju
Permanenti.
Ilmenti għandhom jiġu sottomessi permezz tal-E-ID jew online u li jistgħu
jiġu aċċessati mill-portal tal-FOI www.foi.gov.mt jew permezz tal-email.
L-ilment għandu jiġu indirizzat mill-Uffiċjal tal-FOI tal-Awtorità Pubblika, li
għandu jiġbed l-attenzjoni tal-uffiċjal responsabbli fuq l-ilment. L-uffiċjal
responsabbli għandu jkun id-Direttur jew l-iktar uffiċjal imlaħħaq
uffiċjalment ġewwa d-Dipartiment, Direttorat jew Segretarjat konċernat.
Fin-nuqqas tat-tali uffiċjal, risposta tista’ tingħata mill-Assistent Direttur.
Fin-nuqqas tal-Assitent Direttur tingħata tweġiba mill-uffiċjal ta’ grad
għoli wara d-Direttur u ta’ taħtu. L-uffiċjal responsabbli għandu jwieġeb
lill-applikant fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol minn meta jirċievi l-ilment. Lapplikant għandu jiġi infurmat li jista’ jappella d-decizjoni jew inkella

jindirizza ilment lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tadData skon l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Kap. 496 tal-Liġijiet ta’
Malta).
L-uffiċjal responsabbli għandu jinforma l-applikant bid-deċiżjoni li ħa
b’rispett għall-ilment tiegħu, u fil-każ tal-konferma ta’ deċiżjoni li ma
tinħariġx l-informazzjoni pertinenti, għandhom jingħataw ir-raġunijiet
għala. Kull meta l-ilment tal-applikant hu relatat mal-format talinformazzjoni pprovduta jew mal-estenzjoni tal-iskadenza għassottomissjoni tan-notifika li tindika jekk talba tkunx milqugħa jew le millAwtorità Pubblika u d-deċizjoni oriġinali ġietx ikkonfermata, l-applikant
għandu jingħata spjegazzjoni għaliex l-ilment tiegħu ma jistax jiġi
indirizzat b’mod pożittiv.

Informazzjoni oħra

Applikant jista’ wkoll jagħmel użu mill-Proċedura tal-Ilmenti Interna
sabiex jirrapporta nuqqas biex jintlaħqu l-iskadenzi jew li jintbagħtu
notifiki. Fil-każ fejn it-talba għall-informazzjoni tista’ tintlaħaq, imma ma
ntlaħqitx sal-iskadenzi speċifiċi mill-Att, l-uffiċjal responsabbli għandu
jneħħi kwalunkwe miżata applikabbli għas-sottomissjoni talinformazzjoni.
Talbiet sottomessi waqt jiem mhux tax-xogħol jiġu kkunsidrati li jkunu
ġew mibgħuta fl-ewwel jum tax-xogħol wara s-sottomissjoni.
Fejn tintlaqa’ t-talba skont id-disposizzjonijeit fil-liġi (Att 496) u l-ħlasijiet
għandhom isiru skont AL 158/2010, it-tali pagamenti għandhom jiġu
depożitati fl-istess indirizz indikat hawn taħt.
Pagamenti jistgħu jitħallsu bi flus kontanti jew ċekk pagabbli lil Uffiċċju
tas-Segretarju Permanenti, il-Ministeru tal-Ġustizzja u Governanza,
Taqsima tal-Kontijiet, 30, Trq it-Teżor Qadim, Valletta VLT 1410

L-applikanti huma mitluba jagħmlu appuntament mal-Uffiċjal tal-FOI
qabel iċemplu lill-Awtorità Pubblika għall-ħlas u/jew kollezzjoni taddokument.

Dettalji ta’ Kuntatt tal-Awtorità Pubblika

Sigħat tax-xogħol
Sigħat tax-Xitwa
8.00am – 12.30pm and 1.15pm – 5.15pm
Sigħat tas-Sajf
8.00am -1.00pm
Segretarju Permanenti
280, Livell 3, Triq ir-Repubblika, Valletta
FOI Website

