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KOOPERAZZJONI TAL-PULIZIJA

L-istrument prinċipali għall-kooperazzjoni tal-pulizija huwa l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija
(l-Europol), li huwa parti ċentrali mill-arkitettura tas-sigurtà interna Ewropea usa'. Il-
kooperazzjoni u l-politiki għadhom qed jiżviluppaw, b'attenzjoni ffukata fuq ġlieda aktar
effikaċi kontra t-theddid u l-kriminalità fl-UE kollha, u, b'mod partikolari, għall-Parlament
Ewropew, billi jagħmel dan f'konformità mad-drittijiet fundamentali u r-regoli tal-protezzjoni
tad-data.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 33 (kooperazzjoni doganali), 87, 88 u 89 tat-TFUE.

L-OBJETTIVI

Kooperazzjoni tal-pulizija effikaċi hija punt fundamentali biex l-Unjoni ssir Spazju ta'
Libertà, Sigurtà u Ġustizzja bbażat fuq ir-rispett għad-drittijiet fundamentali. Il-kooperazzjoni
transfruntiera ta' infurzar tal-liġi, li tinvolvi l-pulizija, id-dwana u servizzi oħrajn tal-infurzar tal-
liġi, hija mfassla għall-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-investigazzjoni tar-reati kriminali madwar
l-Unjoni Ewropea. Fil-prattika, din il-kooperazzjoni fil-biċċa l-kbira tagħha tikkonċerna
kriminalità serja (il-kriminalità organizzata, it-traffikar tad-droga, it-traffikar tal-bnedmin, iċ-
ċiberkriminalità) u t-terroriżmu.

IL-KISBIET

A. Il-bidu
Il-kooperazzjoni tal-pulizija fost l-Istati Membri bdiet fl-1976 permezz ta' dak li kien magħruf
bħala l-'Grupp Trevi', netwerk intergovernattiv ta' rappreżentanti ta' ministeri tal-ġustizzja
u l-affarijiet interni. It-Trattat ta' Maastricht imbagħad stabbilixxa kwistjonijiet ta' interess
komuni li taw raġunijiet leġittimi għall-kooperazzjoni tal-pulizija (terroriżmu, drogi u forom
oħra ta' kriminalità internazzjonali). Barra minn hekk, stabbilixxa l-prinċipju tal-ħolqien ta'
'Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija' (Europol), li inizjalment ħa forma bħala l-Unità tad-Drogi tal-
Europol. Il-Konvenzjoni tal-Europol ġiet iffirmata fis-26 ta' Lulju 1995, għalkemm l-uffiċċju
beda l-ħidma tiegħu uffiċjalment fl-1 ta' Lulju 1999, abbażi tas-setgħat imsaħħa mogħtija
mit-Trattat ta' Amsterdam (iffirmat fit-2 ta' Ottubru 1997). Madankollu, il-kooperazzjoni tal-
pulizija kienet diġà għamlet progress qabel il-miġja tal-Europol. Bil-ħolqien taż-Żona Schengen
fl-1985, li għall-ewwel kienet tinvolvi biss numru żgħir ta' Stati Membri, il-kooperazzjoni
transfruntiera bejn il-pulizija saret realtà (ara wkoll 2.1.3 u 5.12.4). Mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat
ta' Amsterdam, l-acquis ta' Schengen, inklużi l-aspetti tiegħu ta' kooperazzjoni tal-pulizija, ġie
inkorporat fid-dritt tal-UE, iżda tpoġġa fit-'tielet pilastru' ta' kooperazzjoni intergovernattiva. L-
istess approċċ intergovernattiv ġie applikat għall-miżuri ta' kooperazzjoni tal-pulizija adottati
minn grupp żgħir ta' Stati Membri taħt it-Trattat ta' Prüm, li kien fih dispożizzjonijiet dwar l-
iskambju ta' DNA, marki tas-swaba' u dettalji tar-reġistrazzjoni tal-vetturi. It-Trattat ta' Prüm

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.4.pdf
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ġie introdott b'mod sħiħ fil-livell tal-Unjoni permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI
tat-23 ta' Ġunju 2008.
B. Il-qafas istituzzjonali attwali
Il-qafas istituzzjonali ġie simplifikat konsiderevolment permezz tat-Trattat ta' Lisbona (TFUE),
bil-maġġoranza tal-miżuri ta' kooperazzjoni tal-pulizija issa adottati skont il-proċedura
leġiżlattiva ordinarja (kodeċiżjoni) u soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju mill-Qorti tal-Ġustizzja.
Madankollu, anke jekk jitħallew fil-ġenb il-karatteristiċi speċifiċi tal-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà
u Ġustizzja (non-parteċipazzjoni għar-Renju Unit, l-Irlanda u d-Danimarka (Protokolli 21 u
22 annessi mat-TFUE) u r-rwol privileġġat tal-parlamenti nazzjonali (Protokolli 1 u 2)), il-
kooperazzjoni tal-pulizija, flimkien mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali,
għadha ma ġietx kompletament minsuġa fil-qafas Komunitarju u żammet xi wħud mill-
karatteristiċi oriġinali tagħha:
— il-Kummissjoni tikkondividi s-setgħa tagħha ta' inizjattiva mal-Istati Membri, dment li

dawn ikunu jirrappreżentaw kwart tal-membri tal-Kunsill (Artikolu 76 tat-TFUE);

— il-Parlament Ewropew jiġi kkonsultat biss dwar miżuri ta' kooperazzjoni operattiva, li jiġu
adottati b'mod unanimu mill-Kunsill. Fin-nuqqas ta' unanimità fil-Kunsill, huwa possibbli
għal disa' Stati Membri jew aktar li jaħdmu flimkien abbażi ta' kooperazzjoni msaħħa. F'dan
ix-xenarju, il-Kunsill Ewropew jissospendi l-proċess sabiex jinstab kunsens ("sistema ta'
sospensjoni" skont l-Artikolu 87(3) tat-TFUE);

— l-atti adottati qabel id-dħul fis-seħħ tat-TFUE ma setgħux ikunu soġġetti għal proċedimenti
ta' ksur jew tressiq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għal deċiżjoni preliminari qabel ħames
snin (Protokoll Nru 36 anness mat-TFUE). Dan il-perjodu ntemm f'Diċembru 2014.

C. L-aġenziji tal-kooperazzjoni tal-pulizija u korpi l-oħra relatati
1. L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
Ir-rwol tal-Europol huwa li jgħin lill-awtoritajiet nazzjonali tal-pulizija u awtoritajiet simili
oħra jaġixxu b'mod aktar effikaċi billi jiffaċilita l-kooperazzjoni bejniethom. L-enfasi ta' din
il-kooperazzjoni hija fuq il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu, iċ-ċiberkriminalità, it-
traffikar tad-droga u forom oħra ta' kriminalità transfruntiera serja.
Mill-1 ta' Jannar 2010, l-Europol sar aġenzija tal-UE finanzjata mill-baġit tal-UE, bi kważi
1 000 membru tal-persunal (inklużi ftit aktar minn 200 uffiċjal ta' kollegament) ibbażati
fil-Kwartieri Ġenerali tiegħu f'The Hague L-għan ewlieni tal-Europol huwa li jittejjeb l-
iskambju tal-informazzjoni fost l-awtoritajiet tal-pulizija. Għal dak l-għan, l-Europol iwettaq
Valutazzjoni tat-Theddid Gravi tal-Kriminalità Organizzata (SOCTA) biex isservi bħala bażi
għad-deċiżjonijiet tal-Kunsill, kif ukoll ir-Rapport tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sitwazzjoni u t-
Tendenzi tat-Terroriżmu (TE-SAT). L-Europol m'għandux setgħat koerċittivi, ma jistax iwettaq
arresti jew imexxi perkwiżizzjonijiet, iżda s-setgħat operattivi tiegħu gradwalment kibru. L-
Att tal-Kunsill tat-28 ta' Novembru 2002, pereżempju, ippermetta li l-Europol jipparteċipa
fi skwadri ta' investigazzjoni konġunta u li jitlob lill-Istati Membri jiftħu investigazzjonijiet
kriminali. Tejjeb ukoll il-kapaċitajiet analitiċi tiegħu, b'mod partikolari bl-istabbiliment taċ-
Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità (EC3), f'Jannar 2013, li fost l-oħrajn huwa responsabbli
għall-Valutazzjoni tat-Theddid mill-Kriminalità Organizzata ffaċilitata mill-Internet (iOCTA).
L-Europol kien fuq quddiem nett fl-infurzar tal-liġi tal-UE b'reazzjoni għat-theddid emerġenti.
Wara l-attakki terroristiċi f'Pariġi u f'Copenhagen fil-bidu tal-2015, il-Kunsill Ġustizzja u
Affarijiet Interni ta mandat lill-Europol biex jistabbilixxi Unità tal-Indikazzjoni ta' Kontenut fuq
l-Internet imfassla biex tiġġieled kontra l-propaganda terroristika online u attivitajiet estremisti
oħra. L-unità l-ġdida bdiet xogħolha fl-1 ta' Lulju 2015. Sussegwentement, wara l-attakki ta'
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Pariġi f'Novembru 2015, il-Kunsill espanda aktar il-mandat tal-Europol kontra t-terroriżmu
bit-tnedija, fl-1 ta' Jannar 2016, ta' Ċentru Ewropew Kontra t-Terroriżmu ġdid, li lilu jiġu
sekondati mill-Istati Membri esperti tal-ġlieda kontra t-terroriżmu biex tissaħħaħ il-kapaċità ta'
investigazzjoni transfruntiera. Bl-istess mod, fid-dawl tal-influss kbir ta' migranti rregolari lejn
l-UE fl-2014 u fil-bidu tal-2015, l-Europol nieda l-Operazzjoni Konġunta MARE f'Marzu 2015
fi sforz biex jittejbu l-isforzi biex tiġi miġġielda l-faċilitazzjoni tad-dħul klandestin ta' persuni.
Huwa jikkontribwixxi wkoll għal din l-operazzjoni permezz tat-tnedija tiegħu ta' "hotspots"
fil-fruntieri esterni li għadhom kif ġew maħluqa (ara 5.12.4). Fl-aħħar nett, l-Europol huwa
awtorizzat (b'Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Marzu 2000) biex jinnegozja ftehimiet ma' pajjiżi
terzi u ma' korpi li mhumiex tal-UE. Pereżempju, hu ffirma ftehimiet ta' kooperazzjoni mal-
Interpol u mal-Istati Uniti.
Fis-27 ta' Marzu 2013, il-Kummissjoni ppreżentat proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew
u lill-Kunsill biex temenda d-deċiżjoni attwali dwar l-Europol, li kienet tinkludi proposta ta'
amalgamazzjoni tal-Europol mal-Kulleġġ Ewropew tat-Taħriġ tal-Pulizija (CEPOL). Miċħuda
kemm mill-Kunsill kif ukoll mill-Parlament, l-amalgamazzjoni issa twarrbet. F'Mejju 2016,
il-Parlament u l-Kunsill approvaw ir-Regolament il-ġdid tal-Europol[1]. Ir-regolament il-ġdid
se jagħmilha aktar faċli biex l-Europol jistabbilixxi unitajiet speċjalizzati biex jirrispondi għal
theddid emerġenti, se jistabbilixxi regoli għall-unitajiet eżistenti (bħall-unitajiet ta' kontra t-
terroriżmu msemmija hawn fuq), u se jipprovdi reġim aktar robust għall-protezzjoni tad-data,
governanza aħjar u responsabilità akbar għall-aġenzija, li għandhom jintlaħqu permezz ta' Grupp
ta' Skrutinju Parlamentari Konġunt li jlaqqa' l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali.
2. Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
It-taħriġ tal-uffiċjali tal-pulizija huwa aspett importanti tal-kooperazzjoni tal-pulizija. Għal
dan l-għan, fl-2000 inħoloq is-CEPOL, inizjalment fil-forma ta' netwerk ta' istituti
nazzjonali tat-taħriġ eżistenti, u sussegwentement bħala aġenzija tal-UE (Deċiżjoni tal-
Kunsill 2005/681/ĠAI tal-20 ta' Settembru 2005). Inizjalment ibbażat fi Bramshill, fir-Renju
Unit, mill-1 ta' Ottubru 2014 is-CEPOL għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu f'Budapest.
3. Il-Kumitat Permanenti għall-Kooperazzjoni Operattiva dwar is-Sigurtà Interna (COSI)
Il-kooperazzjoni operattiva, sa mill-bidu tagħha, kienet tikkostitwixxi ostaklu fl-iżvilupp tal-
kooperazzjoni tal-pulizija. Minbarra l-progress limitat li sar permezz tal-Europol u t-tnedija ta'
skwadri ta' investigazzjoni konġunta, il-kooperazzjoni kienet inizjalment limitata għal laqgħa
ta' darbtejn fis-sena mis-sena 2000 'il quddiem tal-Klabb ta' Berna, forum li jlaqqa' flimkien il-
kapijiet tas-servizzi tas-sigurtà nazzjonali minn għadd ta' pajjiżi Ewropej u mmirat lejn skambju
ta' informazzjoni volontarju f'oqsma bħalma huma l-ġlieda kontra l-ispjunaġġ, il-kriminalità
organizzata u t-terroriżmu. Filwaqt li jiżviluppa din l-idea bażika, it-Trattat ta' Lisbona jmur
lil hinn minnha, u fl-Artikolu 71 tat-TFUE, jipprovdi l-bażi ġuridika għall-Kumitat Permanenti
għall-Kooperazzjoni Operattiva dwar is-Sigurtà Interna (COSI), li kien stabbilit formalment
permezz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Frar 2010. Ir-responsabilitajiet tal-COSI huma:
— li jivvaluta d-direzzjoni ġenerali u n-nuqqasijiet tal-kooperazzjoni operattiva;

— li jadotta rakkomandazzjonijiet konkreti;

— li jassisti lill-Kunsill taħt il-'klawsola ta' solidarjetà' (l-Artikolu 222 tat-TFUE).

Il-COSI mhuwiex, madankollu, xi "FBI" Ewropew li kapaċi jmexxi l-operazzjonijiet tiegħu
stess, u lanqas ma jipparteċipa fil-proċedura leġiżlattiva. Huwa bbażat fil-bliet kapitali

[1]Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea
għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/
ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.4.pdf
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nazzjonali, b'rappreżentanti mill-Istati Membri li jiltaqgħu fi Brussell fejn dawn jiġu
appoġġjati mill-konsulenti tar-rappreżentanzi permanenti għall-ġustizzja u l-affarijiet interni.
Rappreżentanti minn organizzazzjonijiet ta' sigurtà interna oħra, bħall-Europol, l-Eurojust
(ara 5.12.6 dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali) u l-Frontex (ara 5.12.4 dwar
il-ġestjoni tal-fruntieri esterni) ta' sikwit jattendu laqgħat tal-COSI.
4. L-INTCEN tal-UE
Iċ-Ċentru ta' Analiżi tal-Intelligence tal-Unjoni Ewropea (l-INTCEN tal-UE) mhuwiex
eżattament korp tal-kooperazzjoni tal-pulizija peress li huwa parti mis-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE). Madankollu, jikkontribwixxi għall-kooperazzjoni tal-pulizija billi
jipproduċi valutazzjonijiet tat-theddid abbażi ta' informazzjoni mgħoddija mis-servizzi tal-
intelligence, il-militar, id-diplomatiċi u s-servizzi tal-pulizija. L-INTCEN jista' wkoll jagħti
kontribut utli minn perspettiva operattiva billi jipprovdi, pereżempju, informazzjoni mill-UE
kollha dwar id-destinazzjonijiet, il-motivi u r-rotot tal-ivvjaġġar tat-terroristi.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona f'Diċembru 2009, ir-rwol tal-Parlament Ewropew fil-
qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni ttejjeb konsiderevolment. Il-pożizzjoni li ħa dwar il-
kooperazzjoni tal-pulizija f'riżoluzzjonijiet parlamentari tirrifletti kemm ix-xewqa tiegħu li
jasserixxi l-pożizzjoni tiegħu kif ukoll l-istadju relattivament bikri ta' żvilupp tal-kooperazzjoni
tal-pulizija tal-UE. Dwar dan l-aħħar punt, il-Parlament ta' sikwit ilmenta dwar in-nuqqas ta'
approċċ verament integrat għas-sigurtà interna. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar
l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà, il-Parlament iddeplora l-fatt li "minkejja għadd kbir ta'
appelli mill-Parlament, għadha ma saritx valutazzjoni tal-effikaċja tal-istrumenti eżistenti tal-
UE – anke fid-dawl tat-theddidiet ġodda għas-sigurtà li qed tħabbat wiċċha magħhom l-UE – u
tal-lakuni li fadal u argumenta li "tali eżerċizzju huwa meħtieġ biex jiġi żgurat li l-politika ta'
sigurtà Ewropea hija effiċjenti, meħtieġa, proporzjonata, koerenti u komprensiva". Huwa wissa
wkoll ta' sikwit li jrid ikun hemm bilanċ xieraq bejn il-libertà u s-sigurtà fil-qasam tal-pulizija
u l-infurzar tal-liġi.
It-tħassib ewlieni l-ieħor tal-Parlament Ewropew, kif indikat hawn fuq, kien li jistabbilixxi
l-pożizzjoni tiegħu bħala attur istituzzjonali fil-qasam tas-sigurtà interna. Filwaqt li l-COSI
jibqa' formalment barra mil-limiti f'termini ta' skrutinju parlamentari, il-Parlament kien ħerqan
li jenfasizza s-setgħat ġodda tiegħu fir-rigward tal-kooperazzjoni tal-pulizija. Fir-riżoluzzjoni
tiegħu tat-2 ta' April 2014 dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Programm ta' Stokkolma, huwa
fakkar li "issa huwa attur istituzzjonali sħiħ fil-qasam tal-politiki tas-sigurtà" u "għandu jaqdi
rwol kruċjali fil-valutazzjoni u d-definizzjoni tal-politiki ta' sigurtà interna". Fir-riżoluzzjoni
tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà, il-Parlament tenna li huwa
jenħtieġ li jkun involut "fl-iffissar tal-prijoritajiet politiċi u l-objettivi strateġiċi" tal-Aġenda.
Bla dubju, il-Parlament ħalla l-marka tal-awtorità tiegħu fil-politika tas-sigurtà interna. Bħala
parti mir-riforma tal-Europol, huwa ppromwova b'mod attiv skrutinju parlamentari akbar u
regoli tal-protezzjoni tad-data mtejba. Il-Parlament kien ukoll talab li d-Direttiva dwar iż-
Żamma ta' Data[2] tiġi revokata minħabba li kienet sproporzjonata, qabel ma finalment ġiet
annullata mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza storika ta' April 2014. Fl-aħħar nett, il-Parlament
irreżista pressjoni konsiderevoli mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri għall-adozzjoni rapida
ta' sistema tar-Reġistru Ewropew tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) għal skopijiet tal-ġlieda

[2]Id-Direttiva 2006/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar iż-żamma ta' data
ġenerata jew proċessata b'konnessjoni mal-provvista ta' servizzi pubblikament disponibbli ta' komunikazzjoni
elettronika jew ta' netwerks ta' komunikazzjoni pubblika u li temenda d-Direttiva 2002/58/KE.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.4.pdf
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kontra t-terroriżmu. Id-Direttiva dwar il-PNR tal-UE[3] ġiet finalment adottata f'April 2016, mat-
test finali li jinkludi għadd ta' salvagwardji għall-protezzjoni tad-data appoġġjati mill-Parlament
u klawsola li teħtieġ rieżami tad-Direttiva sentejn wara t-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali.
Kristiina Milt
04/2017

[3]Id-Direttiva (UE) 2016/681 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar l-użu ta' data tar-
reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati
terroristiċi u kriminalità serja.
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