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Inqas minn sena ilu (it-22 ta’ Ġunju 2006), il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern għamel seminar pubbliku dwar il-Konvenzjoni ta’ Prüm, bil-parteċipazzjoni tal-Parlamenti 
Nazzjonali ta’ l-Istati Membri, rappreżentanti mill-istituzzjonijiet Ewropej u l-awtoritajiet 
nazzjonali u Ewropej għall-ħarsien tad-dejta. Dak iż-żmien ma kienx mistenni li t-traspożizzjoni 
ta’ ċerti miżuri ta’ Prüm fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea kienet se ssir realtà b’saħħitha fi żmien 
inqas minn sena. Iżda s-sitwazzjoni tbiddlet meta l-Presidenza Ġermaniża għamlitha prijorità li 
tintegra ċerti miżuri mit-Trattat ta’ Prüm fl-istruttura legali ta’ l-UE.

Seba’ Stati Membri ta’ l-UE ffirmaw it-Trattat ta’ Prüm nhar is-27 ta’ Mejju 2005, sabiex 
imexxu ‘l quddiem il-koperazzjoni transkonfinali, l-iktar fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-
kriminalità transkonfinali u l-migrazzjoni illegali1, u daħal fis-seħħ fl-Awstrija u fi Spanja nhar l-
1 ta’ Novembru 2006 u fil-Ġermanja nhar it-23 ta’ Novembru 2006. Ġie rratifikat fil-Belġju u 
fil-Lussemburgu u għandu jidħol fis-seħħ hemmhekk sal-bidu ta’ Mejju. Tmien Stati Membri 
addizzjonali ddikjaraw b’mod formali l-intenzjoni tagħhom li jissieħbu fih.2 It-Trattat jipprovdi 
għal koperazzjoni transkonfinali permezz ta’ l-iskambju ta’ tagħrif dwar dejta tad-DNA, marki 
tas-swaba’, reġistrazzjoni ta’ vetturi, u dejta personali u mhux personali rrelatata mal-
koperazzjoni transkonfinali tal-pulizija bejn il-Partijiet Kontraenti.  

It-Trattat ta’ Prüm huwa Trattat ta’ liġi internazzjonali, u għalkemm ġie adottat barra l-qafas ta’ 
l-UE, huwa rrelatat mill-qrib ma’ l-UE minn perspettiva ta’ kontenut. L-inizjattiva Ġermaniża li 
tintegra Prüm fil-qafas legali ta’ l-UE ntlaħqet b’appoġġ wiesa’ matul laqgħa formali tal-Kunsill 
tal-JHA (Il-Ġustizzja u l-Intern) fi Dresden nhar il-15 u s-16 ta’ Jannar 2007, u ntlaħaq ftehim 
dwar it-traspożizzjoni tal-“partijiet essenzjali” ta’ Prüm permezz ta’ Deċiżjoni tat-Tielet 
Prinċipju Fundamentali (koperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjali fi kwistjonijiet kriminali), fil-
Kunsill tal-JHA tal-15 ta’ Frar 2007. 3 L-inizjattiva oriġinali ta’ Prüm inkludiet bosta 
dispożizzjonijiet li jolqtu kompetenzi ta’ l-Ewwel Prinċipju Fundamentali (id-dimensjoni tal-
Komunità li tiġbor fiha l-arranġamenti stipulati fit-Trattati tal-KE, tal-ECSC (Komunità Ewropea 
tal-Faħam u l-Azzar) u tal-Euratom), u għaldaqstant dawn tħallew barra mid-Deċiżjoni tal-
Kunsill.

L-għan tad-Deċiżjoni ta’ Prüm huwa li tintensifika u tgħaġġel l-iskambju ta’ tagħrif bejn 
awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi. Dan għandu jinkiseb billi jitħalla spazju għall-possibiltà li 
jitqabbel profil individwali tad-DNA ma’ profili li għandhom jinsabu f’bażijiet awtomatizzati 
tad-dejta fl-Istati Membri. Jistgħu jsiru rabtiet bejn din id-dejta personali permezz ta’ punti 
nazzjonali ta’ kuntatt (li għandhom jitwaqqfu), u se jintużaw fil-ġlieda kontra t-terroriżmu. Dejta 
dwar marki tas-swaba’ tista’ titpartat, kif ukoll dejta dwar ir-reġistrazzjoni ta’ vetturi. Ċerti 
miżuri kienu esklużi b’saħħa; jew waqgħu taħt l-Ewwel Prinċipju Fundamentali, jew irriżultaw 
wisq kontroversjali u li joħolqu konflitt (i.e. id-dispożizzjoni għal attività transkonfinali 
perikoluża).

Il-prinċipju ta’ “disponibiltà”, inkluż fil-programm ta’ l-Aja ntlaħaq ftehim dwaru f’Novembru 
ta’ l-2004, kien jistipula li “...l-iskambju ta’ tagħrif għandu jkun iggvernat minn kondizzjonijiet 

  
1 Is-seba’ Partijiet Kontraenti tal-bidu jinkludu: il-Belġju, il-Ġermanja, Spanja, Franza, il-Lussemburgu, l-Olanda 
u l-Awstrija.
2 Il-Finlandja, l-Italja, il-Portugall, is-Slovenja, l-Iżvezja, ir-Rumanija, il-Bulgarija u l-Greċja. Il-Parlament 
Finlandiż (Eduskunta) irratifika Prüm u se jidħol fis-seħħ nhar is-17 ta’ Ġunju 2007.
3 Stqarrija Uffiċjali , l-2781 Laqgħa tal-Kunsill – Il-Ġustizzja u l-Intern, Brussell, il-15 ta’ Frar 2007. 5922/07. 
4 Konklużjoni tal-Presidenza, Brussell, l-4 u l-5 ta’ Novembru 2004. L-Anness 1. 14292/1/04 REV 1. 
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... stipulati mill-prinċipju ta’ disponibiltà ...” sabiex uffiċjal tal-liġi fi Stat Membru wieħed li 
jkun jeħtieġ tagħrif sabiex iwettaq id-dmirijiet tiegħu, ikun jista’ jikseb dan it-tagħrif minn Stat 
Membru ieħor. 1 Filwaqt li l-Kummissjoni ppreżentat Abbozz ta’ Deċiżjoni Qafas dwar il-
prinċipju ta’ disponibiltà f’Ottubru 2005, madankollu, s’issa, ma sar ebda progress fuq dan il-
fajl. X’inhuma l-implikazzjonijiet għad-Deċiżjoni Qafas dwar il-prinċipju ta’ disponibiltà, bl-
inkorporazzjoni ta’ ċerti miżuri ta’ Prüm fil-qafas ta’ l-UE?

Kwistjonijiet/mistoqsijiet li jispikkaw:
Hemm numru ta’ kwistjonijiet li jixirqilhom li jsirulhom dibattitu u analiżi, sabiex ikun evalwat 
l-impatt ta’ miżuri bħal dawn fuq iċ-ċittadini ta’ l-UE, u l-impatt fuq il-Qasam tal-Libertà, is-
Sigurtà u l-Ġustizzja. Jistgħu t-talbiet ta’ koperazzjoni operattiva u effiċjenti bejn il-pulizija fil-
ġlieda kontra t-theddid ewlieni għall-istituzzjonijiet ta’ l-UE jkunu bbilanċjati mal-ħarsien tad-
drittijiet fundamentali? 

Qabel xejn, il-proposta tal-Kunsill sabiex jinkorpora partijiet mit-Trattat ta’ Prüm fil-liġi ta’ l-
UE, f’kuntrast mas-sistema oriġinali ta’ Prüm, se toħloq sistema fejn hemm żewġ oqfsa fis-seħħ.
Kif dan se jolqot il-ħila operattiva ta’ l-Istati Membri fl-isfera ta’ koperazzjoni bejn il-pulizija fil-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali? It-Trattat Internazzjonali ta’ Prüm ra l-
inkorporazzjoni tiegħu stess fil-qafas legali ta’ l-UE tliet snin wara li daħal fis-seħħ. 1 Infatti, il-
proposta waslet biss ftit xhur wara li l-ftehim daħal fis-seħħ għall-ewwel darba. Għaldaqstant, 
ma kien hemm ebda opportunità li jsir studju ta’ l-impatt, opinjoni mtennija minn qabel minn 
Membri tal-Parlament Ewropew u mill-Kontrollur Ewropew għall-Ħarsien tad-Dejta (EDPS).
Kwistjoni oħra importanti ħafna hija rrelatata ma’ l-opinjoni mħaffa tal-PE, u s-superviżjoni 
mfixkla mogħtija lill-PE taħt il-proċedura ta’ konsultazzjoni. X’inhuma l-implikazzjonijiet 
irrelatati man-nuqqas ta’ superviżjoni parlamentari u demokratika? Din il-kwistjoni kienet diġà 
ta’ tħassib meta t-Trattat internazzjonali ta’ Prüm kien innegozjat u adottat: parlamenti 
nazzjonali kienu involuti biss fl-istadju tar-ratifika2 u l-Parlament Ewropew ma kienx involut.
Element ieħor ta’ tħassib huwa marbut mal-ħarsien tad-dejta: huma d-dispożizzjonijiet għall-
ħarsien tad-dejta xierqa, hekk kif il-miżuri proposti fl-Abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill huma 
espansivi u jinvadu?

Sabiex ikun evalwat l-impatt fuq l-UE u fuq l-Istati Membri tagħha, id-diskussjonijiet għandhom 
jiffukaw fuq l-elementi ewlenin ta’ l-Abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill. Jistabbilixxi obbligu li 
jorbot b’mod legali sabiex jinħolqu bażijiet nazzjonali tad-dejta dwar id-DNA fl-Istati Membri 
kollha. 3 L-Istati Membri għandhom il-ħila mil-lat teknoloġiku li jaderixxu ma’ prinċipju bħal 
dan? Għandhom l-Istati Membri kollha bħalissa bażijiet tad-dejta tad-DNA? Jekk le, liema 
pajjiżi? Dwar il-kontroll ta’ l-aċċess għad-dejta, hemm każijiet fejn id-dejta tista’ tkun trasmessa 
f’każ ta’ preżunzjoni ta’ riskji. X’jiggarantixxi b’mod espliċitu preżunzjoni ta’ riskju?

  
1 L-Artikolu 1(4), il-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-Konvenzjoni ta’ Prüm. Brussell, is-7 ta’ Lulju 2005. 
10900/05. 
2 Kif ukoll awtoritajiet nazzjonali għall-ħarsien tad-dejta: ngħidu aħna, il-CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) Franċiża kellha l-possibiltà biss li tesprimi riservazzjonijiet jew tagħmel 
dikjarazzjoni li għandha tinhemeż mad-dokumenti tar-ratifika : ir-rakkomandazzjoni tal-CNIL Nru. 2006-220, it-
28 ta’ Settembru 2006. 
3 L-Artikolu 2(1) “ L-Istati Membri jiftħu u jżommu fajls nazzjonali għall-analiżi tad-DNA għall-istħarriġ ta’ 
reati kriminali…” Il-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/.../JHA dwar iż-żieda ta’ 
koperazzjoni transkonfinali, b’mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali. 
Brussell, is-6 ta’ Marzu 2007. 6566/1/07.
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Għaldaqstant hija meħtieġa analiżi komprensiva ta’ l-impatt mill-perspettiva tal-ħarsien tad-
dejta; kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Huma previsti problemi 
possibbli? X’inhuma l-implikazzjonijiet minn perspettiva prattika?

Min se jħallas l-ispejjeż ta’ dan il-programm?1 Min se jiffinanzja l-bażijiet nazzjonali tad-dejta?
Xi Stati Membri diġà talbu għal għajnuna finanzjarja. Se jkun iffinanzjat mill-baġit tal-
Komunità, jew mill-Istati Membri? Is-sinerġija u l-armonizzazzjoni tal-miżuri li jinsabu fl-
Abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ma jinsabux f’periklu mingħajr metodi definiti u mhux 
ambigwi? X’inhi r-relazzjoni tal-mekkaniżmi amministrattivi u tekniċi tal-Ftehim Implimentattiv 
mal-Konvenzjoni ta’ Prüm?

Penil tal-Ftuħ
3 p.m. - 4 p.m.

Is-Sur Stavros Lambrinidis (Viċi Chairman tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern) 

Is-Sur Fausto Correia (Rapporteur, Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern) 
Preżentazzjoni ta’ l-abbozz tar-rapport dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill marbuta maż-żieda tal-
koperazzjoni transkonfinali, b’mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità 
transkonfinali (10 minuti)

Is-Sur Günther Krause (Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill, Chairman tal-Kumitat l-Artikolu 
36)
L-opinjoni tal-Presidenza Ġermaniża u l-istat kurrenti fil-Kunsill (minn 7 sa 10 minuti)

Is-Sinjura Denise Sorasio (Direttriċi għas-Sigurtà Interna u l-Ġustizzja Kriminali, Direttorat 
Ġenerali għall-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà, Kummissjoni Ewropea) (għad trid tkun 
ikkonfermata)
L-opinjoni tal-Kummissjoni u l-istat kurrenti (minn 7 sa 10 minuti)

Diskussjoni: 30 minuta

Penil I
4 p.m. - 5 p.m.

Implikazzjonijiet minn perspettiva ta’ implimentazzjoni
Koperazzjoni transkonfinali miżjuda: aspetti tekniċi u operattivi

L-Abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ibassar it-tisħiħ ta’ koperazzjoni transkonfinali permezz 
tal-ħolqien ta’ netwerk ta’ bażijiet nazzjonali tad-dejta sabiex ikun permess l-iskambju ta’ 

  
1 Ara l-Artikoli 34 u 35 (Miżuri u spejjeż ta’ l-implimentazzjoni). ibid.
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tagħrif bejn l-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi (i.e. DNA). F’termini reali, kif se jaħdmu 
dawn il-miżuri koperattivi bejn l-Istati Membri? Il-koperazzjoni miżjuda se tipprovdi 
benefiċċji tanġibbli għall-pulizija u l-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi?

Is-Sur Reinhard Schmid (Ministeru Federali Awstrijak ta’ l-Intern, Kap tal-Burò għal 
Identifikazzjoni Bijometrika)
Il-proċessi rrelatati ma’ l-iskambju tad-DNA (minn 7 sa 10 minuti)

Is-Sur Fabrizio Gandini (Ministeru tal-Ġustizzja, l-Italja) (għad irid ikun ikkonfermat) 
Koperazzjoni bejn il-pulizija: Kwistjonijiet prattiċi għall-awtoritajiet (minn 7 sa 10 minuti)

Is-Sur Pedro Pereira (Rappreżentanza Permanenti Portugiża)
Il-Konvenzjoni u l-Ftehim Implimentattiv tagħha (minn 7 sa 10 minuti)

Diskussjoni: 30 minuta
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Penil II
5 p.m. - 6 p.m.

Miżuri għall-iskambju tad-dejta u għall-ħarsien tad-dejta 
Relazzjoni ta’ Prüm mad-Deċiżjoni Qafas dwar il-ħarsien tad-dejta

L-Abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill jipprovdi għall-iskambju ta’ dejta dwar id-DNA, il-marki 
tas-swaba’, ir-reġistrazzjoni ta’ vetturi u dejta personali u mhux personali għal avvenimenti 
transkonfinali għall-massa. X’inhuma l-implikazzjonijiet għall-ħarsien tad-dejta? Kif jista’ 
jkun garantit li se jinstab bilanċ bejn koperazzjoni miżjuda, u l-ħarsien tad-drittijiet tal-
privatezza?

Is-Sur Peter Hustinx (Kontrollur Ewropew għall-Ħarsien tad-Dejta)
Hija d-dejta mħarsa b’mod xieraq skond it-termini tad-Deċiżjoni proposta tal-Kunsill? (minn 
7 sa 10 minuti)

Is-Sur Peter Schaar (Chairman tal-Partit tax-Xogħol ta’ l-Artikolu 29, Kummissarju Federali 
Ġermaniż għall-Ħarsien tad-Dejta)
Hija d-dejta mħarsa b’mod xieraq skond  it-termini tad-Deċiżjoni proposta tal-Kunsill? 
permezz ta’ lenti nazzjonali. (minn 7 sa 10 minuti)

Mestre Dulce Lopes (Assistent Professur tal-Fakultà tal-Liġi, l-Università ta’ Coimbra, il-
Portugall)
Prüm u r-relazzjoni tiegħu ma’ strumenti internazzjonali, tal-Komunità u nazzjonali ( minn 7 
sa 10 minuti)

Diskussjoni: 30 minuta

Kummenti li Jikkonkludu
6 p.m. - 6.30 p.m.

Is-Sinjura Denise Sorasio (Direttriċi għas-Sigurtà Interna u l-Ġustizzja Kriminali, Direttorat 
Ġenerali għall-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà, Kummissjoni Ewropea) (għad trid tkun 
ikkonfermata) (10 minuti)

Is-Sur Günther Krause (Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill, Chairman tal-Kumitat l-Artikolu 
36)

Is-Sur Fausto Correia (Rapporteur) (10 minuti)
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ANNESS

LINJI GWIDA PRATTIĊI GĦAD-DIBATTITU

Il-preżentazzjonijiet se jkunu limitati għal 10 minuti (ara l-programm għal dettalji).
Is-sular se jingħata lill-Membri fl-ordni li fih jaslu t-talbiet. 
Il-kelliema li jkunu jixtiequ jżidu t-taħdidiet tagħhom jistgħu jagħmlu dan bil-miktub billi jissottomettu d-
dokumenti (preferibbilment bl-Ingliż jew bil-Franċiż) bil-quddiem lis-segretarjat (imejl: ip-
libe@europarl.europa.eu). Dawn id-dokumenti se jkunu ċċirkolati matul il-laqgħa.

AVVIŻ IMPORTANTI GĦAL DAWK LI JIXTIEQU JATTENDU GĦAS-SEDUTA TA’ SMIGĦ

Dan is-seminar huwa miftuħ għall-pubbliku. Madankollu, għal raġunijiet ta’ sigurtà, il-parteċipanti li 
m’għandhomx baġġ ta’ aċċess għall-Parlament Ewropew iridu jiksbu pass bil-quddiem. Dawk li jixtiequ 
jiksbu pass bħal dan għandhom jikkuntattjaw lis-segretarjat tas-seminar (ip-
libe@europarl.europa.eu) qabel it-3 ta’ Mejju 2007. Huwa essenzjali li aħna nkunu pprovduti bl-isem 
sħiħ tiegħek, bl-indirizz u bid-data tat-twelid. Mingħajr dan it-tagħrif, is-Servizz tas-Sigurtà m’huwiex se 
jipprovdi passes għad-dħul.

Interpretazzjoni simultanja se tkun disponibbli fl-ilsna li ġejjin: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, 
SV, PL

Segretarjat tas-Seminar Telefown Indirizz Indirizz ta’ l-Imejl

Anita BULTENA
Amministratriċi

+32.2.284.25.32

Parlament Ewropew
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Brussell

Hélène CALERS
Amministratriċi +32.2.284.07.68

Parlament Ewropew
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Brussell

Olivera MANDIC
Assistenta +32.2.283.24.65

Parlament Ewropew
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Brussell

Anne DE CONINCK
Assistenta +32.2.284.21.79

Parlament Ewropew
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Brussell

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Assistenta +32.2.284.20.94

Parlament Ewropew
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Brussell


