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Suġġett: Evalwazzjoni tal-Kummissarju Nominat Julian KING mill-Kumitat LIBE 
 

Għażiż Sur Buzek, 

 

Skont l-Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat għal-

Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) kellu seduta ta' smigħ pubblika nhar it-

Tnejn, 12 ta' Settembru 2016 mal-Kummissarju Nominat Julian King, li, suġġett għall-

eżitu pożittiv tal-proċedura ta' nomina, se jkun responsabbli għall-Unjoni ta' Sigurtà. 

 

Qabel is-seduta ta' smigħ, il-Parlament Ewropew kien bagħat lill-Kummissarju Nominat 

lista ta' mistoqsijiet bil-miktub, b'żewġ mistoqsijiet ta' natura orizzontali kif adottati mill-

Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati u tliet mistoqsijiet imħejjija mill-Kumitat LIBE 

fil-qasam tar-responsabbiltà tiegħu. Il-Kummissarju Nominat wieġeb bil-miktub għall-

kwestjonarju. 

 

Fit-tweġibiet bil-miktub tiegħu, Il-Kummissarju Nominat wera li l-għan tiegħu se jkun li 

jiffoka fuq it-twettiq tal-aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà. Bħala ż-żewġ prijoritajiet 

tiegħu hu jikkunsidra t-tisħiħ tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata kif 

ukoll it-tisħiħ tad-difiżi tagħna kontra dawn it-theddidiet. Huwa elabora billi qal li 

"għandu jkun hemm konċentrazzjoni determinata fuq l-implimentazzjoni ta' dak li diġà 

ġie miftiehem u li jintużaw bis-sħiħ l-istrumenti eżistenti." Il-Kummissarju Nominat 

enfasizza li huwa "ma kienx se joqogħod lura minn proċedimenti ta' ksur meta dawn ikunu 

meħtieġa". Fil-qasam tal-iskambju ta' informazzjoni, fejn l-ewwel prijorità tkun li jiġi 

żgurat l-użu sħiħ tas-sistemi eżistenti, il-Kummissarju Nominat ħabbar li se jindirizza l-

isfidi u l-lakuni. 

 

Fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Kumitat LIBE, il-Kummissarju Nominat enfasizza li 

huwa jqis ruħu politikament responsabbli lejn il-Parlament u li huwa se jkun lest li 

jikkoopera mal-Kumitat LIBE u mal-Plenarja tal-Parlament f'konformità mal-ittra ta' 

missjoni li rċieva l-President Juncker. Huwa ħabbar ukoll li kien disponibbli "biex 

jikkunsidra, flimkien mal-Kumitat LIBE, forom utli ta' djalogu bies issir reviżjoni" tal-

prijoritajiet, il-progress fir-rigward tal-implimentazzjoni u biex jiddiskuti kwistjonijiet 

topiċi, kemm ad hoc jew b'mod aktar strutturat. 
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L-andament tas-seduta ta' smigħ 

 

Is-seduta ta' smigħ bdiet b'dikjarazzjoni introduttorja ta' 15-il minuta mill-Kummissarju 

Nominat, fejn il-Kummissarju Nominat irrefera għall-ħtieġa li tinħoloq Unjoni ta' Sigurtà 

effettiva u sostenibbli. Huwa spjega fid-dettall il-miżuri konkreti inkluż il-qbil dwar id-

Direttiva dwar il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu, li jingħata rwol aktar b'saħħtu lill-aġenziji 

Ewropej, li jiġu indirizzati r-radikalizzazzjoni, il-propaganda terroristika u d-diskorsi ta' 

mibegħda online, li jiġu implimentati u applikati s-sistemi ta' informazzjoni eżistenti, li 

tiġi skambjata l-informazzjoni bejn is-sistemi, li tissaħħaħ is-sigurtà fil-fruntieri esterni u 

tissaħħaħ il-kapaċità li titħares l-infrastruttura kritika u l-miri faċli. 

 

Id-dikjarazzjoni introduttorja ġiet segwita bl-ewwel rawnd ta' 8 mistoqsijiet minn 

rappreżentanti minn kull grupp politiku. Wara t-tweġibiet mill-Kummissarju Nominat 

għall-ewwel sensiela ta' mistoqsijiet, il-Membri tal-Kumitat LIBE ressqu 36 mistoqsija 

ulterjuri. 

 

B'segwitu tal-ittra tas-Sur BROK tad-9 ta' Settembru 2016, ġie miftiehem li titressaq 

mistoqsija waħda biss f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Is-Sur PASCU, 

Viċi President tal-PE u Viċi President tal-Kumitat AFET, ressaq din il-mistoqsija b'enfasi 

partikolari fuq ir-rabta bejn is-sigurtà interna u esterna. 

 

Il-Kummissarju Nominat fit-tweġibiet tiegħu għall-mistoqsijiet enfasizza, fost affarijiet 

oħra, il-ħtieġa li jissaħħaħ aktar l-Europol u li t-terroriżmu u r-reati serji jiġu miġġielda 

kemm jista' jkun possibbli qrib l-għeruq. Huwa appella wkoll, partikolarment, sabiex 

jissaħħew il-miżuri kontra kull tip ta' radikalizzazzjoni, bl-involviment qawwi tas-soċjetà 

ċivili u tal-atturi lokali. Fit-tweġibiet tiegħu, huwa afferma wkoll li kwalunkwe attività 

tal-UE f'dan il-qasam trid tirrispetta bis-sħiħ il-qafas tat-Trattat u d-drittijiet fundamentali. 

 

Il-Kummissarju Nominat mbagħad għamel diskors tal-għeluq, li kien segwit mill-

konklużjoni tas-seduta mill-President. 

 

Evalwazzjoni 

 

Abbażi tat-tweġibiet bil-miktub għall-kwestjonarju, kif ukoll tar-risposti għall-

mistoqsijiet orali matul is-seduta, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

qed tagħti l-valutazzjoni li gejja: 

 

Il-Kummissarju Nominat wera l-kapaċità tiegħu li jkun membru tal-Kulleġġ tal-

Kummissarji u huwa kkwalifikat biex iwettaq id-dmirijiet partikolari li ġew 

assenjati lilu.  

 

Bħala profil ġenerali, is-Sur King huwa kandidat bl-esperjenza xierqa u b'ħiliet 

diplomatiċi kbar. F'dak li jirrigwarda l-kompetenzi marbuta mal-qasam ta' responsabilità 

tal-Kumitat LIBE, il-kandidat wera għarfien sod tal-portafoll tiegħu. 

 

Il-Kumitat jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn qawwi tal-Kummissarju Nominat li jiġġieled il-

kriminalità organizzata u t-terroriżmu. It-theddida riċenti maħluqa mid-diversi attakki 

terroristiċi fuq it-territorju Ewropew hija tħassib gravi kondiviż mill-Kumitat u mill-

Kummissarju Nominat. L-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-
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liġi, il-kooperazzjoni effettiva bejn l-Istati Membri u l-azzjoni xierqa fil-qasam tal-

prevenzjoni, il-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni, l-infurzar tal-liġi u l-finanzjament tat-

terroriżmu huma ċentrali fih.  

 

Il-Kumitat jilqa' b'sodisfazzjon il-portafoll ta' Sigurtà li nħoloq, għalkemm il-kunċett tal-

Unjoni ta' Sigurtà jeħtieġ aktar spjegazzjoni, kif ukoll l-enfasi tal-Kummissarju Nominat 

fuq miżuri operazzjonali konkreti b'livell għoli ta' valur miżjud għall-UE, mingħajr ma 

jiġu kompromessi l-valuri u d-drittijiet fundamentali Ewropej. Il-Kumitat jinnota li dan 

il-portafoll jinkludi b'mod sostanzjali kompetenza kondiviża bejn l-UE u l-Istati Membri. 

F'dan ir-rigward, il-Kumitat jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn tal-Kummissarju Nominat li 

jaħdem mill-qrib mal-Istati Membri sabiex jiżgura li l-għodod, l-aġenziji u l-istrumenti 

eżistenti jintużaw kemm jista' jkun. 

 

Il-Kumitat innota, b'xi ftit tħassib, li fl-ittra ta' missjoni tiegħu, il-President Juncker indika 

lill-Kummissarju Nominat li "Ir-rappreżentanza fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill 

dwar kwistjonijiet relatati mal-Unjoni ta' Sigurtà għandha, bħala regola, 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, bi qbil mal-

Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza". Għaldaqstant, il-

Kumitat kien sodisfatt jisma' lill-Kummissarju Nominat juri impenn li jistabbilixxi 

kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew abbażi tal-fiduċja u r-rispett reċiproku, 

u b'mod partikolari kooperazzjoni kostruttiva mal-Kumitat LIBE, partikolarment permezz 

ta' djalogu regolari u strutturat mal-Kumitat dwar is-Sigurtà tal-UE. 

 

Il-Kumitat jilqa' b'sodisfazzjon l-enfasi qawwija tal-Kummissarju Nominat fuq l-

implimentazzjoni u apprezza l-impenn tal-kandidat li jżomm lill-Kumitat LIBE aġġornat 

regolarment dwar l-istat attwali tal-implimentazzjoni tal-istrumenti kollha tal-UE taħt ir-

responsabbiltà tiegħu, inklużi proċeduri ta' ksur, f'konformità mal-Artikolu 44(2) tal-

Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-Kummissjoni u l-

paragrafu 33 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni 

dwar tfassil aħjar tal-liġijiet: Huwa impenja ruħu li jniedi proċedimenti ta' ksur, meta jkun 

meħtieġ u mingħajr eċċezzjonijiet, kontra kwalunkwe Stat Membru li ma jikkonformax 

mal-leġiżlazzjoni tal-UE.  

 

F'dak li jirrigwarda l-kompetenzi marbuta mal-qasam ta' responsabilità tal-Kumitat LIBE, 

il-kandidat wera biċ-ċar l-impenn, l-għarfien u l-kredenzjali Ewropej tiegħu. 

 

Il-Kumitat qed jistenna bil-ħerqa li jkollu kooperazzjoni regolari u utli mal-Kummissarju 

Nominat. 

 

Dejjem tiegħek, 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

CC:  is-Sur Martin SCHULZ, President tal-Parlament Ewropew 


