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Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar il-
Ġlieda Kontra l-Kriminalità Organizzata:  

 X'jista' jsir biex tissaħħaħ il-
leġiżlazzjoni tal-UE f'dan il-qasam? 

 
 

SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 
 

Riassunt 
 
Id-Deċiżjoni Qafas tal-2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata 
tipprovdi qafas sofistikat ta' kriminalizzazzjoni rigward il-parteċipazzjoni 
f'organizzazzjoni kriminali. Madankollu, teħtieġ titjib kemm f'termini ta' 
ċertezza legali u tal-ambitu tagħha, kif ukoll f'termini tal-livell ta' 
armonizzazzjoni li tilħaq. Id-Deċiżjoni Qafas hija abbozzata f'termini 
wiesgħa u vagi li jistgħu jwasslu għal kriminalizzazzjoni żejda. Huwa 
meħtieġ livell ogħla ta' armonizzazzjoni mhux biss biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ugwali fost l-Istati Membri, iżda wkoll biex tiġi ffaċilitata l-
operazzjoni ta' elementi oħrajn tad-dritt kriminali Ewropew. It-Trattat ta' 
Lisbona jinkludi numru ta' dispożizzjonijiet li jistgħu jservu bħala bażijiet 
ġuridiċi għall-iżvilupp ulterjuri tad-dritt f'dan il-qasam. Kwalunkwe 
proposta ġdida għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni dettaljata tal-
implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-2008 mill-Istati Membri u tal-
interpretazzjoni tal-kunċetti rilevanti mill-qrati nazzjonali.  
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 

Sfond 
L-Unjoni Ewropea kienet pijuniera fl-iżvilupp ta' qafas komprensiv tad-dritt kriminali kontra 
l-kriminalità organizzata. L-aħħar strument tal-leġiżlazzjoni tal-UE f'dan il-qasam, id-
Deċiżjoni Qafas tal-2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, jirrifletti s-sinerġija 
bejn l-UE u fora internazzjonali bħan-Nazzjonijiet Uniti fl-iżvilupp ta' standards globali f'dan 
il-qsaam. Id-Deċiżjoni Qafas tipprovdi qafas sofistikat ta' kriminalizzazzjoni rigward il-
parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali. Madankollu, teħtieġ titjib kemm f'termini ta' 
ċertezza legali u tal-ambitu tagħha, kif ukoll f'termini tal-livell ta' armonizzazzjoni li tilħaq.  
 

Objettiv 
Din in-nota se tipprovdi analiżi u valutazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas. Din se tiġi eżaminata 
minn perspettiva storika u kuntestwali, u d-dispożizzjonijiet ewlenin tagħha se jiġu 
analizzati u vvalutati b'mod kritiku. In-nota se teżamina l-impatt tal-kriminalizzazzjoni tal-
parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali f'termini ta' ċertezza legali, iżda wkoll f'termini 
tal-livell ta' armonizzazzjoni milħuq. Se jsir l-argument  li hija meħtieġa aktar 
armonizzazzjoni mhux biss f'termini tad-dritt kriminali domestiku, iżda wkoll biex tiġi 
ffaċilitata l-operazzjoni ta' aspetti oħrajn tad-dritt kriminali Ewropew inklużi l-pieni għal 
reati oħra, l-operazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku fi kwistjonijiet kriminali, u 
l-ħidma tal-Europol u l-Eurojust. In-nota mbagħad se tesplora l-opportunitajiet offruti mit-
Trattat ta' Lisbona għal aktar azzjoni fir-rigward tal-armonizzazzjoni tad-dritt kriminali dwar 
il-kriminalità organizzata. 
 

KONKLUŻJONIJIET EWLENIN 

 L-Unjoni Ewropea kienet pijuniera fl-iżvilupp ta' qafas komprensiv tad-dritt kriminali 
kontra l-kriminalità organizzata.  

 L-aħħar strument tal-leġiżlazzjoni tal-UE f'dan il-qasam, id-Deċiżjoni Qafas tal-2008 
dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, jirrifletti s-sinerġija bejn l-UE u fora 
internazzjonali bħan-Nazzjonijiet Uniti fl-iżvilupp ta' standards globali f'dan il-qsaam. 

 Filwaqt li tipprovdi qafas sofistikat ta' kriminalizzazzjoni rigward il-parteċipazzjoni 
f'organizzazzjoni kriminali, id-Deċiżjoni Qafas teħtieġ titjib kemm f'termini ta' 
ċertezza legali u tal-ambitu tagħha, kif ukoll f'termini tal-livell ta' armonizzazzjoni li 
tilħaq. 

 Id-Deċiżjoni Qafas tipprova tirrikonċilja żewġ objettivi li jidhru li huma differenti: 
tintroduċi r-reat speċifiku tal-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali, li huwa 
distint minn reati oħra ta' assoċjazzjoni/sħubija fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali 
domestiċi; u fl-istess ħin ma tkunx riġida u ristretta wisq fid-definizzjoni tagħha ta' 
kriminalità organizzata, billi tqis l-opinjoni li l-organizzazzjonijiet kriminali mhux 
dejjem joperaw taħt struttura ġerarkika. 
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 Ir-riżultat ta' dan l-isforz huwa definizzjoni li tidher kontradittorja ta' organizzazzjoni 
kriminali, li għandha l-potenzjal li twassal għal kriminalizzazzjoni żejda, peress li l-
elementi ta' organizzazzjoni kriminali huma definiti b'mod wiesa' wisq u bi kriterji 
flessibbli u ambigwi. 

 Huwa meħtieġ livell ogħla ta' armonizzazzjoni mhux biss biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ugwali fost l-Istati Membri, iżda wkoll biex tiġi ffaċilitata l-operazzjoni 
ta' elementi oħrajn tad-dritt kriminali Ewropew. Dawn jinkludu l-operazzjoni tal-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku fi kwistjonijiet kriminali, u l-ħidma ta' korpi 
bħall-Europol u l-Eurojust. 

 It-Trattat ta' Lisbona jinkludi numru ta' dispożizzjonijiet li jistgħu jservu bħala 
bażijiet ġuridiċi għall-iżvilupp ulterjuri tad-dritt f'dan il-qasam. 

 Kwalunkwe proposta ġdida għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni dettaljata tal-
implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-2008 mill-Istati Membri u tal-
interpretazzjoni tal-kunċetti rilevanti mill-qrati nazzjonali. 

 L-emendar tad-Deċiżjoni Qafas tal-2008 għandu jiżgura kemm livell ogħla ta' 
armonizzazzjoni kif ukoll kriminalizzazzjoni aktar ristretta tal-parteċipazzjoni 
f'organizzazzjoni kriminali, xi ħaġa li tikseb ċertezza legali u tiġġustifika l-ħtieġa ta' 
kriminalizzazzjoni separata u distinta tal-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali 
meta mqabbla ma' reati relatati oħra. 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET 

 Rakkomandazzjoni 1: Il-Parlament Ewropew għandu jitlob lill-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni dettaljata tal-implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-2008 dwar il-kriminalità organizzata. Il-valutazzjoni għandha tkopri kemm 
l-implimentazzjoni leġiżlattiva tad-Deċiżjoni Qafas kif ukoll l-interpretazzjoni tal-
kunċetti rilevanti mill-qrati nazzjonali. 

 Rakkomandazzjoni 2: Il-Parlament Ewropew għandu jitlob lill-Kummissjoni 
tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri oħrajn tad-dritt 
kriminali sostantiv tal-UE li jinkludu l-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali 
bħala ċirkostanza li tikkwalifika r-reat. Id-data għandha tkopri kemm l-
implimentazzjoni leġiżlattiva kif ukoll l-interpretazzjoni mill-qrati nazzjonali tal-
parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali bħala ċirkostanza li tikkwalifika r-reat. 

 Rakkomandazzjoni 3: Il-Parlament Ewropew għandu jitlob lill-Kummissjoni 
tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-UE 
tal-projbizzjoni tal-ħasil tal-profitti mill-kriminalità organizzata. Id-data għandha 
tkopri kemm l-implimentazzjoni leġiżlattiva kif ukoll il-ġurisprudenza. 

 Rakkomandazzjoni 4: Il-Parlament Ewropew għandu jitlob lill-Europol jagħti 
spjegazzjoni dettaljata ta' kif juża d-definizzjoni ġuridika ta' kriminalità organizzata 
(b'mod partikolari l-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali u d-definizzjoni ta' 
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grupp kriminali organizzat) fil-ħidma operattiva tiegħu, u b'mod partikolari fl-
iżvilupp tal-Valutazzjonijiet tat-Theddid mill-Kriminalià Organizzata (OCTAs). 

 Rakkomandazzjoni 5: Il-Parlament Ewropew għandu jitlob lill-Eurojust jagħti 
spjegazzjoni dettaljata ta' kif juża d-definizzjoni ġuridika ta' kriminalità organizzata 
(b'mod partikolari l-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali u d-definizzjoni ta' 
grupp kriminali organizzat) fil-ħidma operattiva tiegħu, u jekk id-differenzi fid-
definizzjonijiet fil-livell nazzjonali humiex ta' ostakolu għall-ħidma tal-Eurojust. 

 Rakkomandazzjoni 6: Fid-dawl tal-eżitu tal-valutazzjoni dettaljata tal-
implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-2008 dwar il-kriminalità organizzata, il-
Parlament Ewropew għandu jikkunsidra l-possibilità li jappoġġa l-emenda tad-
Deċiżjoni Qafas. 

 Rakkomandazzjoni 7: Meta jkun qed jikkunsidra proposti biex tiġi emendata d-
Deċiżjoni Qafas tal-2008, il-Parlament Ewropew għandu jqis il-multitudni ta' objettivi 
u funzjonijiet tal-kriminalizzazzjoni tal-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali kif 
spjegat aktar 'il fuq, kif ukoll l-impatt ta' kriminalizzazzjoni mingħajr ebda distinzjoni 
fuq iċ-ċertezza legali u d-drittijiet fundamentali. 

 Rakkomandazzjoni 8: Meta jkun qed jikkunsidra proposti biex tiġi emendata d-
Deċiżjoni Qafas tal-2008, il-Parlament Ewropew għandu jagħmel ħiltu biex jiżgura 
kemm livell ogħla ta' armonizzazzjoni kif ukoll kriminalizzazzjoni aktar ristretta tal-
parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali. Dan tal-aħħar se jilħaq ċertezza legali u 
jiġġustifika l-ħtieġa ta' kriminalizzazzjoni separata u distinta tal-parteċipazzjoni 
f'organizzazzjoni kriminali meta mqabbla ma' reati relatati oħra. 

 
 
 






