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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Deċiżjoni Qafas 2002/475/ĠAI hija element importanti fil-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-
Unjoni Ewropea. Din għamlitha possibbli li d-definizzjoni tat-terroriżmu tkun uniformizzata 
fl-Istati Membri kollha kif ukoll il-pieni applikabbli għal dan it-tip ta’ ttrattar. Sabiex din il-
kollezzjoni ta’ mezzi ġuridiċi tkun aġġornata u, fuq kollox, bl-intenzjoni espressa b'mod ċar 
li jiġi stabbilit qafas ġuridiku xieraq għaċ-ċiberterroriżmu, il-Kummissjoni ppreżentat 
proposta li għandha l-għan li timmodifika d-Deċiżjoni Qafas, li żżid tliet tipi ta’ ksur fit-test 
oriġinali:

 il-provokazzjoni pubblika sabiex jitwettaq reat terroristiku,

 ir-reklutaġġ għal skopijiet ta’ terroriżmu, u

 it-taħriġ għal skopijiet ta’ terroriżmu.

Il-Kummissjoni bbażat ruħha fil-biċċa l-kbira fuq il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa 
dwar il-prevenzjoni tat-terroriżmu, li, b’mod partikulari, tipprevedi dawn it-tliet tipi ta' ksur.
Minkejja l-apparenzi, iż-żieda ta’ dawn it-tliet tipi ta’ ksur iġġib valur miżjud li wieħed ma 
jistax jiddubita minnu peress li l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas hu iktar wiesa’:

 l-ewwel nett, id-definizzjoni ta’ l-“attività terrorista” prevista mid-Deċiżjoni Qafas 
hija itwal u iktar kompluta minn dik li hemm fil-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-
Ewropa; bl-istess mod, l-ebda konvenzjoni ta’ l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti li ssir referenza għaliha ma tkopri l-omiċidju ta’ ċivili minn armi tan-nar 
(jissemmew biss esplosivi1); u

 it-tieni nett, ir-reġim ġuridiku stabbilit mid-Deċiżjoni Qafas hu komplut ħafna u 
jinkludi, pereżempju, reġim ta’ sanzjonijiet li jiġi applikat awtomatikament għat-tliet 
tipi ta’ ksur imsemmija hawn fuq.

Madankollu, hu importanti li l-Istati Membri jirratifikaw mill-iktar fis possibbli l-
Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar il-prevenzjoni tat-terroriżmu, għaliex l-
applikazzjoni, b’mod paralleli u kkombinat, ta’ dawn iż-żewġ strumenti toffri garanziji ottimi 
għaċ-ċittadini ta' l-Unjoni u għaċ-ċittadini ta' l-Istati Membri tal-Kunsill ta' l-Ewropa.

F’dak li jikkonċerna l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali, hu 
importanti ħafna li wieħed jippreċiża mill-bidu nett li bil-qafas ġuridiku attwali, dawn id-
drittijiet, u b'mod iktar partikolari, il-libertà ta' l-espressjoni u ta' assoċjazzjoni, huma garantiti 
bis-sħiħ, jew permezz tad-Deċiżjoni Qafas (Artikolu 1(2)), jew permezz ta’ l-istrumenti ta’ l-
Unjoni Ewropea (Artikolu 6 tat-Trattat UE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-UE), u 
anke permezz tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentali, li l-prinċipju u l-ġurisprudenza tagħha japplikaw għall-UE. Mhux 
inutli li jsiru preċiżjonijiet fid-Deċiżjoni Qafas billi wieħed jinsisti fuq il-libertà ta’ l-
espressjoni u ta’ assoċjazzjoni u billi tissemma’ l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.
Madankollu, hu essenzjali li wieħed jispeċifika sew li, minnha nnifisha, is-sistema ġuridika 

                                               
1 Ara l-anness tal-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa.
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ta' l-UE tipproteġi bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem. Hu l-każ li wieħed ikun fermament 
kontra kwalunkwe volontà li tkun opposta l-ġlieda kontra t-terroriżmu fil-ħarsien tad-drittijiet 
tal-bniedem (ħaġa li tagħti x'tifhem li l-ġlieda kontra t-terroriżmu ma tistax issir ħlief bi ħsara 
għad-drittijiet tal-bniedem): dawn l-objettivi għadhom 'il bogħod milli jkunu inkompatibbli, 
peress li l-ġustifikazzjoni suprema tal-ġlieda kontra t-terroriżmu hi d-difiża tad-drittijiet tal-
bniedem. Din id-dikotomija hija artifiċjali, ġuridikament żbaljata u politikament perikoluża.

Fl-aħħar nett, f’dak li jikkonċerna t-taħriġ għal skopijiet ta’ terroriżmu, qed jiġi suġġerit li l-
fatt li wieħed jipprova jagħmel dan il-ksur isir punibbli wkoll, peress li jista' jkun realment 
il-każ fejn ikunu skoperti jew żarmati infrastrutturi meta dawn ikunu għandhom ma ntużawx 
u, għalhekk, dan għandu jkun previst.

B’mod definittiv, il-proposta tal-Kummissjoni, li tista’ titjieb, mhix inqas relevanti peress li 
tirrappreżenta pass kbir ‘l quddiem u tippermetti ġlieda iktar effikaċji kontra t-terroriżmu fl-
UE. Hu importanti li wieħed jissottolinja li din il-proposta se tippermetti lill-Istati Membri 
mhux biss li jiġġieldu kontra ċ-ċiberterroriżmu imma wkoll li jinnewtralizzaw kull tip ta’ 
messaġġ pubbliku li jikkostitwixxi provokazzjoni pubblika jew apoloġija għat-terroriżmu, 
permezz ta’ kwalunkwe mezz jew fi kwalunkwe post.

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, u suġġetta għall-modifiki proposti f'dan ir-rapport, il-proposta 
tal-Kummissjoni tista' tiġi approvata.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Għalkemm il-ġlieda kontra ċ-
ċiberterroriżmu hija prijorità, hu xieraq li 
l-provokazzjoni pubblika ssir punibbli fl-
Istati Membri kollha ta' l-Unjoni 
minħabba n-neċessità li jkun newtralizzat 
kull tip ta' messaġġ pubbliku li 
jikkostitwixxi provokazzjoni pubblika jew 
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apoloġija tat-terroriżmu, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz u fi kwalunkwe post.

Or. es

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-modifiki li jinsabu f'din il-
proposta jikkompletaw id-dispożizzjonijiet 
tal-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa 
dwar il-prevenzjoni tat-terroriżmu, tas-16 
ta’ Mejju 2005, u, konsegwentement, hu 
indispensabbli li, b’mod paralleli mad-
dħul fis-seħħ ta’ din id-deċiżjoni, l-Istati 
Membri kollha jirratifikaw din il-
konvenzjoni mill-aktar fis possibbli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bla ebda dubju hu utli li jiddaħħal il-ksur previst mill-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa 
fil-qafas ġuridiku ta' l-Unjoni, iktar preċiżament, fid-Deċiżjoni Qafas 2002/475/ĠAI, għaliex 
dan jippermetti li jiġi stabbilit reġim ġuridiku iktar komplut għal dan it-tip ta’ ksur. Mhux 
inqas neċessarju li l-Istati Membri jirratifikaw din il-Konvenzjoni, li mhix sostitwita bid-
Deċiżjoni Qafas. L-applikazzjoni, b’mod paralleli, taż-żewġ strumenti se tiggarantixxi 
protezzjoni msaħħa kontra t-terroriżmu, kemm fl-UE kif ukoll fil-pajjiżi terzi li huma membri 
tal-Kunsill ta’ l-Ewropa.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Deċiżjoni 2002/475/ĠAI
Artikolu 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 1(2) jiġi sostitwit bit-test li ġej:
"2. Din id-Deċiżjoni Qafas m'għandiex 
ikollha l-effett li tbiddel l-obbligi ta' 
rispett lejn id-drittijiet fundamentali u l-
prinċipji legali fundamentali kif 
garantiti fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea, kif ukoll id-drittijiet 
rikonoxxuti mill-Karta tad-drittijiet 
fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea, 
b’mod partikulari l-libertà ta’ 
assoċjazzjoni u l-libertà ta’ l-espressjoni.”

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-Artikolu 1(2) tad-Deċiżjoni Qafas jiġi aġġorat billi jagħmel referenza għall-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-UE. Hemm bżonn ukoll li wieħed jinsisti fuq iż-żewġ 
libertajiet fundamentali li tista' ssirilhom ħsara permezz ta’ interpretazzjoni żbaljata tad-
Deċiżjoni Qafas:  il-libertà ta’ assoċjazzjoni u l-libertà ta’ l-espressjoni.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Deċiżjoni 2002/475/ĠAI
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-Artikolu 4, il-paragrafu 2 jinbidel 
b’dan li ġej:

"Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri 
neċessarji biex jiżgura li t-tentattiv li 
jitwettaq xi reat elenkat fl-Artikolu 1(1) u 
l-Artikolu 3, bl-eċċezzjoni tal-pussess kif 
imsemmi fl-Artikolu 1(1)(f) u r-reati 
msemmija fl-Artikolu1(1)(i) u l-Artikolu 
3(2)(a) sa (c), ikunu punibbli."

2. Fl-Artikolu 4, il-paragrafu 2 jinbidel 
b’dan li ġej:

"Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri 
neċessarji biex jiżgura li t-tentattiv li 
jitwettaq xi reat elenkat fl-Artikolu 1(1) u 
l-Artikolu 3, bl-eċċezzjoni tal-pussess kif 
imsemmi fl-Artikolu 1(1)(f) u r-reati 
msemmija fl-Artikolu1(1)(i) u l-Artikolu 
3(2)(a) sa (b), ikunu punibbli."
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li l-attentat ta' taħriġ għat-terroriżmu jitqies bħala ksur fl-Istati Membri kollha 
ta’ l-UE. Hu l-każ li wieħed jipprevedi l-każ, li jista’ jippreżenta ruħu fir-realtà u mhux biss 
teoretiku, fejn infrastrutturi ta’ taħriġ jiġu skoperti u żarmati qabel ma jkunu għadhom 
intużaw.
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