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1. Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali 

X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment rilevanti 

biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, b'mod partikolari 

fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak? Kif se tikkontribwixxi għall-

preżentazzjoni tal-aġenda strateġika tal-Kummissjoni?  

X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' tiżgura li 

kull attività li wettaqt, qiegħda twettaq jew se twettaq ma tkunx tista' tqajjem dubji 

dwar it-twettiq ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni? 

Għalkemm ġejt maħtur f’ċirkustanzi partikolari ħafna, li aħna kollha konxji minnhom, 

nemmen li għandi esperjenza estensiva rilevanti f’dan il-qasam, kemm fis-suġġett li nkun 

responsabbli minnu kif ukoll biex nippromwovi l-interess ġenerali Ewropew. Inħossni motivat 

ħafna biex inservi ta’ Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà. Dan huwa qasam ta’ importanza 

kruċjali għaċ-ċittadini tal-UE, li fih jeħtieġ li naħdmu mingħajr waqfien biex insaħħu l-ġlieda 

kontra t-terroristi u l-mezzi li jappoġġjahom kif ukoll il-kapaċità tagħna biex niġġieldu kontra 

theddid ieħor ta' sigurtà filwaqt li nsaħħu d-difiżi tagħna u l-ħolqien ta’ reżiljenza madwar l-

Unjoni. Bħala Membru tal-Kulleġġ, se nkun responsabbli mhux biss biex naħdem u nagħti 

appoġġ f’dan il-qasam importanti iżda wkoll biex nagħti sehmi biex ngħin li titwettaq l-

aġenda strateġika usa’ tal-Kummissjoni billi naħdem mal-kollegi futuri tiegħi.  

Nixtieq insemmi tliet punti fir-rigward tal-kwalifiki u l-esperjenza tiegħi: 

- L-ewwel nett, jien kburi li jien Brittaniku kif ukoll kburi li jien Ewropew u ma nara ebda 

kontradizzjoni bejn dawn it-tnejn. Nemmen li l-UE għandha rwol ewlieni fl-oqsma koperti 

minn dan il-portafoll fejn jeħtieġ li jsir aktar fil-livell Ewropew biex tiġi indirizzata kemm it-

theddida transnazzjonali kif ukoll il-ktajjen tal-provvista tal-kriminalità organizzata u t-

terroriżmu biex tissaħħaħ aktar il-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali. Fit-23 ta’ Ġunju, il-

kompatrijotti tiegħi ddeċidew biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea u rridu nirrispettaw dik l-

għażla. Madankollu, l-isfidi komuni u l-ħtieġa għal kooperazzjoni mill-qrib se jibqgħu fis-

seħħ. 



- It-tieni, l-għażliet tal-karriera tiegħi juru l-impenn Ewropew tiegħi. Għażilt kull impjieg li 

kelli x-xorti li nagħmel u l-karriera tiegħi hija definita mill-ħidma tiegħi fuq kwistjonijiet 

Ewropej. Qattajt il-ħajja professjonali kollha tiegħi bħala impjegat taċ-ċivil u nemmen bis-

sħiħ fil-valuri u l-obbligi tas-servizz pubbliku. Kelli l-opportunità li naħdem fuq firxa wiesgħa 

ta’ kwistjonijiet Ewropej b’mod partikolari fil-qasam tal-affarijiet barranin, u minn angoli 

differenti f'Ambaxxati Bilaterali f’Dublin u f’Pariġi, f'negozjati fil-Kunsill, u kelli r-rwol ta' 

Kap tal-Kabinett ma' żewġ Kummissarji, u bħala l-ogħla uffiċjal responsabbli fir-rigward ta’ 

kwistjonijiet Ewropej għall-Affarijiet Barranin tar-Renju Unit.  

- It-tielet u l-aħħar, l-esperjenza professjonali tiegħi għandha tagħtini l-possibbiltà li nibda 

naħdem mill-bidu nett bħala l-Kummissarju responsabbli għall-Unjoni tas-Sigurtà.  Indirizzajt 

kwistjonijiet simili f’ħafna impjiegi tiegħi, l-aktar riċenti fiċ-ċirkustanzi partikolari ħafna tal-

Irlanda ta’ Fuq, kemm bħala Ambaxxatur Brittaniku għall-Irlanda u mbagħad bħala Direttur 

Ġenerali tal-Uffiċċju għall-Irlanda ta’ Fuq, fejn rajt b’għajnejja stess x’jista’ jsir biex titjieb 

is-sigurtà tal-pajjiżi, kif id-drittijiet fundamentali jappoġġjaw il-progress lejn aktar sigurtà, u l-

isfida kontinwa tal-ġlieda kontra t-terroriżmu dissidenti.  

Nemmen li dan ir-rwol il-ġdid maħluq mill-President Juncker qed iseħħ f’mument kruċjali. Iċ-

ċittadini tagħna, ġustament jistennew li l-UE tkun fornitur tas-sigurtà. Stħarriġ riċenti tal-

Ewrobarometru wera li t-terroriżmu jinsab fost l-ewwel tħassib tan-nies. Il-Linji Gwida 

Politiċi tal-President Juncker għal din il-Kummissjoni jidentifikaw il-kriminalità 

transfruntiera u t-terroriżmu bħala oqsma ewlenin għal azzjoni: "[…] irridu niġġieldu t-

terroriżmu u r-radikalizzazzjoni – filwaqt li jiġu garantiti d-drittijiet u l-valuri fundamentali, 

inklużi d-drittijiet proċedurali u l-protezzjoni tad-dejta personali.” 

Għaddew sentejn minn meta dawn il-Linji Gwida tfasslu u l-Kummissjoni kienet attiva biex 

tmexxi 'l quddiem kooperazzjoni aktar mill-qrib u sistemi aħjar. Iżda d-dinja nbidlet ħafna 

f’dan iż-żmien u mhux għall-aħjar iżda kien hemm għadd dejjem jiżdied ta’ attakki fuq art 

Ewropea. Il-ħtieġa ta’ bħalissa biex tiġi implimentata bis-sħiħ l-Aġenda Ewropea dwar is-

Sigurtà u biex titwitta t-triq lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina qatt ma kienet aktar 

urġenti jew aktar kritika. Jekk ninħatar se niddedika l-ħin u l-għarfien tiegħi biex ngħin biex 

jitwettqu dawn l-objettivi għall-benefiċċju taċ-ċittadini kollha tal-UE. 

Ninsab konxju tal-importanza li jekk ninħatar, se naġixxi b'mod indipendenti b'mod li dan 

jidher. Se nieħu ġurament u se nirrispettah bis-sħiħ. Barra minn hekk, se nikkonforma mal-

ogħla standards etiċi kif stabbilit fl-Artikoli 17.3 TUE u 245 TFUE kif ukoll il-Kodiċi ta’ 

Kondotta tal-Kummissarji u l-proċeduri ta’ trasparenza rilevanti. Fassalt id-dikjarazzjoni tal-

interessi tiegħ skont il-Kodiċi, li hija aċċessibbli għall-pubbliku. Inwiegħed li naġġornaha 

jekk ikun meħtieġ. Qatt ma jien se npoġġi lili nnifsi f’pożizzjonijiet jew sitwazzjonijiet li 

jistgħu jħallu dubji fuq l-indipendenza, l-imparzjalità u l-integrità tiegħi u ngħarraf minnufih 

lill-President tal-Kummissjoni jekk tinħoloq sitwazzjoni fejn ikun hemm kunflitt ta’ interess 

fit-twettiq ta’ dmirijieti. Rigward il-futur, qed nitlob l-approvazzjoni tiegħek għal din il-kariga 

u jekk niġi approvat, dan se jkun l-uniku objettiv tiegħi. Dejjem ħdimt biex inżomm l-ogħla 

livelli ta' integrità fis-servizz pubbliku u se nkompli nagħmel dan. Nimpenja ruħi biex inkun 

konformi, kemm fl-ispirtu kif ukoll fir-realtà, mar-regoli kollha, preżenti u futuri, ta' 



korrettezza u etiċi li japplikaw għalija. 

2. Ġestjoni tal-portafoll u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew  

Kif tevalwa r-rwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? F’liema 

rigward tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont tal-azzjonijiet 

tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek? 

X'impenji speċifiċi lest li tieħu rigward trasparenza akbar, aktar kooperazzjoni u 

segwitu effettiv għall-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-talbiet għal inizjattivi leġiżlattivi? 

Rigward inizjattivi ppjanati jew proċeduri li għaddejjin, lest li lill-Parlament tagħtih 

informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-Kunsill? 

Jekk niġi kkonfermat Kummissarju, nara r-rwol tiegħi bħala membru ta’ tim fl-ispirtu tal-mod 

ġdid ta’ ħidma li jikkaratterizza l-Kummissjoni tal-President Juncker. Se naħdem f'konformità 

mal-metodu, stabbilit fl-Ittra ta' Missjoni, mibgħuta lili fit-2 ta' Awwissu, li tappoġġja l-

Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza taħt il-gwida tal-Ewwel 

Viċi President inkarigat minn Regolamentazzjoni Aħjar, ir-relazzjonijiet interistituzzjonali, l-

Istat tad-Dritt u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li huwa Viċi President responsabbli f’dan 

il-qasam. Jien nagħti importanza kbira għall-prinċipju tal-kolleġġjalità u se nikkollabora 

b’mod sħiħ ma’ membri oħra tal-Kulleġġ, li jirrapporta lilu fuq bażi regolari dwar il-progress 

li jkun sar lejn il-ħolqien ta’ Unjoni tas-Sigurtà reali u effettiva.  

Se nkun appoġġjat minn Task Force ibbażata fuq l-għarfien espert tal-persunal f’bosta 

Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni taħt is-superviżjoni tad-Direttur Ġenerali għall-Affarijiet 

Interni. Minbarra li naħdem mal-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-

Ċittadinanza, se naħdem ukoll f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ bosta Kummissarji oħra inkluż 

il-Kummissarju għall-Azzjoni Klimatika u l-Enerġija, il-Kummissarju għat-Trasport u l-

Kummissarju għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali kif iddikjarat fl-Ittra ta’ Missjoni tiegħi, 

sabiex titwitta t-triq lejn Unjoni tas-Sigurtà operattiva.   

It-trasparenza tinsab fil-qalba tal-prijorità tal-Bidla Demokratika fil-Linji Gwida politiċi tal-

President. Dan jidher ukoll fir-rabtiet tal-Kummissjoni mal-Parlament li miegħu se naħdem 

b’mod trasparenti, filwaqt li nagħmel ħilti biex nistabbilixxi djalogu miftuħ, sinċier u 

kostruttiv. 

Bħal kull Kummissarju ieħor, taħt il-Ftehim ta’ Qafas, se nieħu responsabbiltà politika għal 

azzjoni fil-qasam li jien responsabbli għalih, bla ebda preġudizzju għall-prinċipju tal-

kolleġġjalità tal-Kummissjoni. 

Rigward is-segwitu għall-pożizzjonijiet li jieħu l-Parlament Ewropew u t-talbiet li jagħmel, se 

napplika d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Qafas u, fl-oqsma tar-responsabbiltà tiegħi, niżgura li 

l-Kummissjoni twieġeb għar-riżoluzzjonijiet jew it-talbiet parlamentari li jsiru abbażi tal-

Artikolu 225 TFUE, fi żmien tliet xhur wara l-adozzjoni tagħhom.  

Il-Parlament jista' joqgħod fuq l-appoġġ tiegħi biex jiġi implimentat bis-sħiħ il-prinċipju tat-

trattament ugwali għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-aċċess għal-laqgħat u l-fluss 



ta' informazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Qafas. 

Mistoqsijiet mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern: 

3. Prijoritajiet 

Liema se jkunu ż-żewġ prijoritajiet tiegħek fil-qasam tas-Sigurtà? 

Liema metodu speċifiku se tuża biex tiżgura li dawn iż-żewġ prijoritajiet jitwettqu? 

Il-pjan direzzjonali tiegħi se jkun il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ April 2016 dwar 

"It-twettiq tal-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà biex jiġi miġġieled it-terroriżmu u titwitta t-

triq għal sistema effettiva u ġenwina tal-Unjoni tas-Sigurtà”.  

L-objettiv tiegħi se jkun l-enfasi fuq it-twettiq ta’ din l-Aġenda, u fuq miżuri operazzjonali 

konkreti fejn l-azzjoni tal-UE jista' jkollha impatt, biex ikun żgurat li qed nagħmlu progress 

reali lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva. Se nagħmel dan b’mod li huwa konsistenti mad-drittijiet 

fundamentali u li jippromwovihom. Qed inkun ċar li biex is-sigurtà tkun sostenibbli trid tkun 

imsejsa fuq ir-rispett tad-drittijiet fundamentali. 

Waħda mill-prijoritajiet tiegħi se tkun li tissaħħaħ il-ġlieda komuni tagħna kontra t-terroriżmu 

u l-kriminalità organizzata, u l-mezzi li jappoġġjawhom. Dan irid jinkludi enfasi qawwija fuq 

xogħol ta' prevenzjoni: l-ewwel nett trid issir ħidma biex jitwaqqfu n-nies milli jiġu 

radikalizzati kif ukoll biex tiġi miġġielda l-propaganda terroristika kif ukoll id-diskorsi ta’ 

mibegħda. Barra minn hekk, qbil malajr mad-Direttiva dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu 

jgħinna biex nindirizzaw it-theddida tat-terroriżmu li qed tevolvi billi jiġi pprovdut qafas biex 

jiġu indirizzati l-isfidi speċifiċi li jinħolqu mill-ġellieda terroristi barranin. Jeħtieġ ukoll li 

jinqata’ l-aċċess tat-terroristi għall-finanzjament u l-aċċess tagħhom għall-armi tan-nar u l-

isplussivi. Biex jinkiseb dan, l-Aġenziji rilevanti tal-UE, u b’mod partikolari l-Europol, 

jeħtieġ li jkollhom rwol aktar b’saħħtu, biex jaħdmu flimkien b’mod aħjar u biex ikun hemm 

appoġġ iktar effettiv lill-awtoritajiet nazzjonali fl-operazzjonijiet tagħhom kontra t-terroristi u 

l-kriminalità organizzata. 

Il-prijorità l-oħra tiegħi se tkun li jissaħħu d-difiżi tagħna kontra t-terroriżmu u l-kriminalità 

organizzata, u nibnu r-reżiljenza tagħna. L-ewwel nett irridu niffukaw fuq l-implimentazzjoni: 

il-Kumitat LIBE kellu rwol kruċjali fin-negozjati u l-qbil dwar proposti leġiżlattivi ewlenin, 

dawn issa jridu jiġu implimentati fil-prattika. Jeħtieġ li niżguraw li l-infrastruttura kritika u l-

miri faċli jkunu protetti b’mod adegwat. Għandna wkoll ninvestu ħafna iktar fiċ-ċibersigurtà. 

Biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħna jeħtieġ ukoll li titjieb il-kondiviżjoni tal-informazzjoni, u 

għandna bżonn inħarsu lejn ix-xena globali tas-sistemi tal-IT biex naraw x’titjib huwa 

meħtieġ. Ir-riċerka f’oqsma marbutin mas-sigurtà tista’ ssaħħaħ ukoll ir-reżiljenza. 

It-theddidiet li qed tiffaċċja l-UE huma multidimensjonali u dejjem aktar diversi. Il-portafoll 

tal-Unjoni tas-Sigurtà huwa mifrux fuq bosta setturi u oqsma tal-politika, b’bosta atturi 

differenti fil-livell nazzjonali u tal-UE. Se nittratta d-dmirijiet tiegħi bi spirtu kollaborattiv, 

naħdem fil-Kummissjoni kollha biex nikkunsidra l-għarfien espert kollu disponibbli, mal-

Istati Membri u speċjalment mal-Parlament Ewropew. Se jkunu meħtieġa l-ogħla livell ta’ 



koordinazzjoni u ħidma f’tim konġunt biex jitwettqu miżuri operazzjonali konkreti fl-oqsma 

fejn l-UE tista’ tagħmel differenza reali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità 

organizzata. 

 

4. Koordinazzjoni  

Kif tara r-relazzjoni tiegħek mal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 

b'kunsiderazzjoni għall-fatt li fl-ittra ta’ missjoni tiegħek, il-President Juncker jindika li 

“Rappreżentanza fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill dwar kwistjonijiet relatati mal-

Unjoni tas-Sigurtà, bħala regola, se tiġi żgurata mill-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-

Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor fuq bażi ta’ każ b’każ, 

mill-Ewwel Viċi President, fi qbil mal-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni 

u ċ-Ċittadinanza.”? 

Tinsab lest li fuq talba tipparteċipa f'ħin għall-mistoqsijiet mal-Kumitat LIBE sabiex 

isir rieżami tal-implimentazzjoni tal-prijoritajiet tiegħek u tiddiskuti kwistjonijiet topiċi 

rilevanti? 

Jekk niġi kkonfermat Kummissarju, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-

Affarijiet Interni, naturalment, se jkun il-punt ewlieni tal-kooperazzjoni mill-qrib tiegħi mal-

Parlament Ewropew dwar il-faxxiklu importanti għall-Unjoni tas-Sigurtà. Il-Kummissjoni ta’ 

Juncker hija bbażata fuq xogħol f’tim kollaborattiv, li jipprovdi għadd ta’ prijoritajiet 

trasversali. Il-Kummissarji jaħdmu f’timijiet taħt it-tmexxija ta’ Viċi President. It-twettiq tal-

Unjoni tas-Sigurtà huwa eżempju tajjeb ta’ dan u se jeħtieġ kooperazzjoni mill-qrib mhux biss 

għall-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza, taħt il-presidenza 

tal-Ewwel Viċi President responsabbli għal Regolamentazzjoni Aħjar, Relazzjonijiet 

Interistituzzjonali, l-Istat tad-Dritt u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, iżda wkoll ma’ firxa 

wiesgħa ta’ Kummissarji oħra. Din il-kooperazzjoni se tinvolvi koordinazzjoni regolari u 

sistematika bejn il-Kummissarji u ħidma fi sħubija mal-Parlament Ewropew biex l-Unjoni tas-

Sigurtà titmexxa 'l quddiem.  

Ma għandux ikun hemm dubju li jien nikkunsidra lili nnifsi politikament responsabbli lejn il-

Parlament kif inhuma l-Kummissarji kollha fl-ambitu tal-Ftehim Qafas. Jekk inkun mitlub 

quddiem il-Parlament, se nkun lest biex nikkoopera, bis-sħiħ u b’mod trasparenti, mal-

Kumitat LIBE u mal-assemblea plenarja tal-Parlament f'konformità mal-ittra ta’ missjoni 

tiegħi li waslet għand il-President Juncker, kemm biex ngħarraf u nispjega l-politika tal-

Kummissjoni u biex tikkonsulta u tisma’ l-opinjonijiet tal-Membri tal-Parlament, li ma' ħafna 

minnhom nittama wkoll li nibni kuntatti bilaterali regolari u intensivi.  

Ninsab lest li nikkunsidra, flimkien mal-Kumitat LIBE, forom utli ta’ djalogu biex nagħmlu 

rieżami flimkien tal-prijoritajiet u l-progress dwar it-twettiq tal-portafoll tiegħi jew biex 

niddiskutu kwistjonijiet topiċi, ad hoc jew b’mod aktar strutturat. 

5. L-implimentazzjoni effettiva tas-sigurtà interna tal-UE 



Fost il-kwistjonijiet ewlenin identifikati fil-portafoll tiegħek, tista' tindika: 

- X’passi qed tippjana li tieħu biex tiżgura implimentazzjoni xierqa, sħiħa u rapida tal-

miżuri kollha tal-UE relatati mas-sigurtà, adottati mill-Istati Membri, inkluż l-użu tas-

setgħat tal-Kummissjoni biex tiġi żgurata t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni sħiħa 

tal-istrumenti leġiżlattivi tal-UE? Kif se tgħarraf lill-Kumitat LIBE? 

- Tikkunsidra li l-istrumenti leġiżlattivi eżistenti huma konsistenti biżżejjed biex 

jindirizzaw l-isfidi attwali, b’mod partikolari rigward il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni? 

Jekk iva, tista' telabora bl-użu ta' eżempji riċenti? Jekk le, x’se tkun l-istrateġija tiegħek 

biex issib rimedju għal din is-sitwazzjoni? 

It-theddid terrostiku u għas-sigurtà li qed tiffaċċja l-UE huma transfruntiera u estremament 

kumplessi. Biex jiġu indirizzati b’mod effettiv, jeħtieġ li jkun hemm impenn qawwi mill-

atturi rilevanti kollha fil-livell tal-UE u dak nazzjonali u d-diversi atturi jeħtieġ li jaħdmu 

aħjar flimkien.   

L-ewwel nett, irid ikun hemm enfasi determinata fuq l-implimentazzjoni ta’ dak li diġà ġie 

miftiehem u jintużaw bis-sħiħ l-istrumenti eżistenti. Fir-rigward ta’ proposti li diġà ntlaħaq 

qbil dwarhom, naħseb li hemm xi sfidi reali. Se naħdem mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali 

biex nidentifika kwalunkwe ostakli għall-implimentazzjoni, u biex noffri assistenza legali, 

għarfien espert u, fejn possibbli, assistenza finanzjarja sabiex ngħin lill-Istati Membri jegħlbu 

dawn l-isfidi. Dan se jkun partikolarment rilevanti għad-Direttiva dwar ir-Reġistri tal-Ismijiet 

tal-Passiġġieri, fejn jeħtieġ li l-Istati Membri jibnu Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-

Passiġġieri għall-ipproċessar u t-tqassim tad-dejta. Se ngħarraf b’mod regolari lill-Kumitat 

LIBE tal-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni u x’jeħtieġ li jsir aktar. 

Hemm ukoll strumenti eżistenti li huma operattivi, iżda li mhux dejjem qed jintużaw b'mod 

sħiħ (pereż. is-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, il-bażi tad-dejta tal-Interpol dwar 

Dokumenti tal-Ivvjaġġar Misruqin u Mitlufin). Se nkun irrid nara x’jista’ jsir biex niżgura li 

nisfruttaw il-potenzjal sħiħ ta’ dawn l-istrumenti. Il-qafas Prüm huwa eżempju ieħor. Dan 

jista’ jgħin ħafna biex jiġu identifikati dawk li joperaw b’mod transfruntier, iżda mhux l-Istati 

Membri kollha ħadu l-passi meħtieġa biex dan jiġi implimentat.  

Filwaqt li l-Kummissjoni tista’ tappoġġja lill-Istati Membri f’dan, huma jridu jieħdu rwol 

ewlieni. Naħseb li kemm dan il-Kumitat u l-Kummissjoni jistgħu jgħinu biex tinżamm ċerta 

pressjoni fuq implimentazzjoni effettiva. It-talbiet ripetuti fil-livell politiku biex jissaħħu l-

kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni jridu jseħħu fil-prattika fil-livell tekniku u 

operattiv. Ir-rwol tiegħi se jkun li ngħin lill-Istati Membri u l-awtoritajiet nazzjonali f’dan. 

Jista’ wkoll ikun hemm drabi meta jeħtieġ li jsir aktar progress biex tiġi żgurata 

implimentazzjoni xierqa. Il-Kummissjoni tuża u se tkompli tuża s-setgħat tagħha skont it-

Trattat meta dan ikun il-każ, u mhux se noqgħod lura milli nagħti bidu għal proċedimenti ta’ 

ksur meta jkun meħtieġ.  

Rigward ir-relazzjoni tiegħi ma’ LIBE, il-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament b’mod regolari 

dwar il-ħidma fuq l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE, inkluż dwar ksur tagħha. Is-servizzi tal-



Kummissjoni jinsabu għad-dispożizzjoni tal-Kumitat LIBE u tal-membri tiegħu biex 

jipprovdu informazzjoni dwar il-ħidma tagħna biex jiġu implimentati miżuri marbuta mas-

sigurtà, madankollu b’kunsiderazzjoni meħuda tal-ħtieġa li tinżamm in-natura kunfidenzjali 

tal-proċeduri ta’ ksur. 

Rigward l-aġenda tiegħi, il-pjan direzzjonali se jkun il-Komunikazzjoni tal-2016 fuq l-Unjoni 

tas-Sigurtà. Speċifikament fil-qasam tal-iskambju ta’ informazzjoni, l-ewwel prijorità hija li 

jiġi żgurat l-użu sħiħ tal-istrumenti eżistenti (ara hawn fuq) u tingħata ħarsa lejn l-istruttura 

ġenerali tas-sistemi ta’ informazzjoni fil-qasam tas-sigurtà. Il-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni tas-6 ta’ April 2016 telenka numru ta’ sfidi li jeħtieġ li jiġu indirizzati sabiex 

jiġu massimizzati l-benefiċċji tas-sistemi ta’ informazzjoni eżistenti. Biex is-sistemi jipprovdu 

valur miżjud filwaqt li jħarsu b’mod adegwat id-dejta personali, jeħtieġ li niżguraw li l-

awtoritajiet nazzjonali jipprovdu dejta ta’ kwalità f'dawn is-sistemi, id-dejta tkun proċessata 

b’mod korrett, u dawn is-sistemi tal-kwalità jagħmlu l-informazzjoni disponibbli għall-

awtoritajiet kompetenti meta jkun meħtieġ. Il-Komunikazzjoni tidentifika wkoll id-distakki li 

jistgħu jirrikjedu informazzjoni addizzjonali kif ukoll modi biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà 

bejn dawk eżistenti. Jekk niġi kkonfermat, ir-rwol tiegħi se jkun li nindirizza dawn l-isfidi u 

n-nuqqasijiet, b’konformità sħiħa mad-drittijiet fundamentali u b’mod partikolari d-dritt għall-

protezzjoni tad-dejta. Għal dan il-għan, u biex tipprovdi bażi għal ħidma futura biex titjieb l-

interoperabbiltà tas-sistemi ta’ informazzjoni kollha rilevanti, il-Kummissjoni waqqfet Grupp 

ta’ Esperti ta’ Livell Għoli. Il-Grupp se jindirizza l-aspetti legali, tekniċi u operattivi ta’ 

għażliet differenti sabiex tinkiseb din l-interoperabbiltà. Parti mir-rwol tiegħi se tkun ukoll il-

ħidma ta’ dan il-Grupp, bi trasparenza sħiħa mal-Kumitat LIBE, biex jiġi żgurat li s-sejbiet 

tiegħu jipprovdu bażi tajba għal diskussjoni konġunta mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

dwar it-triq ’il quddiem. L-objettiv tiegħi huwa li ssir ħidma fil-Kummissjoni u mal-Parlament 

Ewropew u mal-Kunsill lejn strateġija konġunta biex is-sistemi ta' informazzjoni għas-sigurtà 

fl-UE jsiru aktar effettivi u effiċjenti. 


