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Sommarju 
Dan l-istudju joħloq kuntrast bejn l-irwol attwali tad-dwana fil-fruntieri 
esterni u l-irwol li suppost għandha d-dwana. L-iżbilanċ konsiderevoli li 
hemm bejn l-involviment tad-dwana u l-gwardjani tal-fruntieri jostakola 
l-operazzjoni bla xkiel tal-kontroll tal-fruntieri u jippreżenta riskji għas-
sigurtà tal-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha, inklużi attakki terroristiċi. Dan l-
istudju janalizza l-kawżi ta’ dan l-iżbilanċ u jipproponi soluzzjonijiet 
xierqa skont l-istandards internazzjonali. 
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Sfond 

Il-fruntieri, li jirrappreżentaw il-qoxra ta’ barra tal-Unjoni Ewropea u, b’mod partikolari, iż-
Żona ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja tagħha, għandhom sinifikat speċjali bħala t-tieqa li 
tagħti għal fuq id-dinja u bħala filtru għall-movimenti li ġejjin u li deħlin kollha. F’din il-
funzjoni, dawn jinsabu eżatt bejn żewġ valuri, partikolarment id-dritt tal-moviment liberu, 
min-naħa l-waħda, u l-ħtieġa li l-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha jkunu protetti kontra t-theddid, 
min-naħa l-oħra. Il-ġestjoni ta’ dawn il-fruntieri hija kompitu sensittiv u tieħu 
inkunsiderazzjoni d-diversi objettivi involuti.  
 
Minkejja li tradizzjonalment kien hemm separazzjoni bir-reqqa tal-irwoli bejn il-
gwardjani/pulizija tal-fruntieri (il-kontroll tal-persuni) u d-dwana (il-kontroll tal-
merkanzija), f’daqqa waħda, fi tmiem l-2010, din is-sistema b’bażi tajba dehret li qed tiġi 
mhedda, meta l-Ewropa sabet ruħha allarmata b’tagħmir terroristiku li kien qed jinġarr 
f’parti kbira mit-territorju tal-Unjoni mingħajr ma jinqabad, qabel ma twaqqaf fir-Renju Unit 
(il-“Komplott tal-bomba tal-Jemen”). Mhux biss ċerti awtoritajiet tal-pulizija użaw dan l-
iżball bħala opportunità sabiex ipoġġu f’dubju l-kompetenza tal-pulizija fis-settur tal-ġarr 
tal-merkanzija tal-ajru kollu, iżda wkoll ħarsa aktar fil-fond lejn l-istat attwali tal-
koperazzjoni doganali tal-UE kkonfermat li d-dwana nqatgħet ħafna mill-iżviluppi fil-livell 
tal-UE. Dokumenti tal-politika ewlenin, bħal pereżempju l-Programm ta’ Stokkolma jew l-
Istrateġija tas-Sigurtà Interna, virtwalment injoraw l-eżistenza tad-dwana meta kienet qed 
tiġi ppjanata l-ġestjoni integrata tal-fruntieri futura. 
 
Din is-sitwazzjoni ma tidhirx li tikkuntrasta biss ma’ tradizzjonijiet Ewropej stabbiliti iżda 
wkoll ma’ prattiki attwali fil-bqija tad-dinja.  

Għanijiet  

L-għanijiet ta’ dan l-istudju huma li jiġu analizzati din is-sitwazzjoni, li hija pjuttost rara, u 
l-oriġini tagħha u li jiġu żviluppati soluzzjonijiet possibbli sabiex il-ġestjoni tal-fruntieri tal-
UE tkun tista’ ssir kompatibbli mal-istandards internazzjonali avvanzati. Għalhekk, l-istudju 
jistabbilixxi sett ta’ rakkomandazzjonijiet għall-Kumitat LIBE tal-Parlament Ewropew li se 
jippermetti lil dan tal-aħħar jesprimi l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward tal-irwol tad-dwana fil-
qafas tal-ġestjoni tal-fruntieri stipulata fil-Programm ta’ Stokkolma u fl-istrateġija futura 
tal-UE dwar il-koperazzjoni doganali. 

 
L-inkjesti preliminari juru li hemm bżonn li jsiru dawn il-passi: 
 

 jiġi stabbilit kif id-dwana ma baqgħetx taqa’ taħt il-ġestjoni tal-fruntieri fil-livell 
tal-UE;   
 

 jiġu evalwati l-kapaċitajiet tal-amministrazzjonijiet doganali tal-UE fir-rigward 
ta’ kemm jiġu ssodisfati l-kriterji għall-ġestjoni effettiva tal-fruntieri esterni 
minn perspettiva regolatorja u anki tas-sigurtà;  

 isir paragun bejn il-mudell tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri tal-UE, kif ġie 
definit mill-Kunsill fl-2006, u l-istandards stabbiliti mill-komunità internazzjonali, 
partikolarment l-Organizzazzjoni Dinija Doganali;  u 
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 jintalab jekk l-istorja tal-integrazzjoni Ewropea reċenti, bid-diviżjoni partikolari 
tagħha tal-ewwel pilastru mit-tieni u t-tielet pilastri, setgħetx ikkontribwixxiet 
għall-iżvilupp ta’ mudell Ewropew speċifiku “ta’ pulizija biss”.   

Sabiex imur lil hinn minn sempliċi identifikazzjoni tal-problemi, l-istudju mbagħad 
jiddeskrivi fil-qosor is-soluzzjonijiet li jistgħu jgħinu sabiex id-dwana terġa’ ssir dak li kienet 
u l-ġestjoni tal-fruntieri tal-UE tiġi allinjata mal-istandards internazzjonali. 
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RAKKOMANDAZZJONIJIET 

 Rakkomandazzjoni 1. Il-Parlament Ewropew għandu joqgħod attent għall-iżviluppi li 
jirrigwardaw il-kunċett tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri (integrated border 
management - IBM) fl-UE. L-approċċ applikat attwalment imur lura għaż-żminijiet ta’ 
qabel it-Trattat ta’ Lisbona, jiġifieri, għadu ispirat mill-metodi ta’ ħidma intergovernattivi 
skont dak li qabel kien it-Titolu VI tat-TUE, mingħajr il-kontroll dovut min-naħa tal-PE u 
tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja Billi l-approċċ jiffoka unilateralment fuq il-kontroll ta’ 
persuni mill-awtoritajiet tal-pulizija - filwaqt li tiġi injorata s-sigurtà li tirrigwarda l-
merkanzija, liema sigurtà għandha tiġi żgurata mid-dwana -, dan la huwa kompatibbli 
mal-istandards internazzjonali u lanqas (fin-nuqqas ta’ involviment xieraq tal-
awtoritajiet doganali) ma jipprovdi l-protezzjoni sodisfaċenti u l-ġestjoni tal-fruntieri 
esterni.  

 Rakkomandazzjoni 2. Il-Parlament Ewropew għandu jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
jispjegaw kif qed jippjanaw li jirrevedu l-kunċett tal-IBM attwali definit mill-Kunsill 
f’Diċembru 2006 sabiex jinkludu l-involviment sħiħ tal-awtoritajiet doganali. L-
avvenimenti reċenti, bħal pereżempju l-komplott tal-bomba tal-merkanzija tal-ajru tal-
Jemen f’Ottubru 2010 u l-biża’ tal-arma radjoloġika (dirty bomb) fil-port Taljan ta’ 
Ġenova fi Frar 2011, juru biċ-ċar li s-sigurtà Ewropea hija mhedda mhux biss mid-dħul 
ta’ terroristi iżda wkoll minn tagħmir terroristiku mhux akkompanjat li jkun moħbi fil-
kunsinni tal-merkanzija.  Barra minn hekk, l-approċċ tal-fruntiera li huwa aktar orjentat 
lejn iċ-ċittadin u n-negozju, li ġie applikat mid-dwana (kontrolli selettivi u bbażati fuq ir-
riskju minflok il-verifiki ta’ rutina 100%), jista’ jwassal għal kunċetti aktar “intelliġenti” 
fis-sigurtà tal-fruntieri. 

 Rakkomandazzjoni 3. Il-Parlament Ewropew għandu jieħu vantaġġ mill-evalwazzjoni 
attwali tal-FRONTEX u mill-proċedura tal-emendi li għaddejja bħalissa għar-Regolament 
2007/2004 dwar il-FRONTEX biex jappoġġja x-xewqa espressa mill-FRONTEX li jinstab 
sieħeb kompetenti min-naħa tad-dwana. Is-sieħeb inkwisjoni għandu jkun kapaċi 
jirrappreżenta d-dwana fil-firxa sħiħa tal-kompetenzi tagħha, jiġifieri l-aspetti regolatorji 
u anke dawk tas-sigurtà. Għalhekk, il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Kooperazzjoni Doganali 
tal-Kunsill ma jkunx għażla għaqlija. 

 Rakkomandazzjoni 4. F’dan il-kuntest, ikun hemm bżonn l-appoġġ parlamentari sabiex 
jiġi stabbilit korp xieraq biex iservi ta’ kontroparti għall-FRONTEX min-naħa tad-dwana, 
jiġifieri jew bħala aġenzija li taġixxi waħedha (l-Aġenzija Doganali Ewropea) jew inkella, 
jekk dan ma jkunx possibbli minħabba raġunijiet baġitarji, bħala proġett konġunt mal-
Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF). Il-preżenza qawwija tad-dwana orjentata 
lejn l-UE fl-arkitettura tal-IBM isservi wkoll sabiex issaħħaħ aktar is-sistema Ewropea ta’ 
gwardjani tal-fruntieri fl-ispirtu ta’  identità Ewropea ċara. 
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