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I. Introduzzjoni

“Il-Programm ta’ Stokkolma - Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-
ċittadini” approvat mill-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2009 għall-perjodu 2010-2014 huwa 
t-tielet dokument strateġiku pluriennali li jirregola l-attivitajiet lejn il-ħolqien ta’ spazju ta’ 
libertà, sigurtà u ġustizzja (AFSJ) - wara l-programmi ta’ Tampere u tal-Aja. 

Bħalissa huwa xieraq biex tinbeda evalwazzjoni tal-kisbiet li saru sa issa u biex jiġu 
identifikati l-elementi nieqsa. Dan huwa dejjem aktar importanti għaliex il-Programm ta’ 
Stokkolma huwa l-ewwel programm wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona li saħħaħ il-
qawwa tal-Parlament imma żamm ukoll ċerti elementi ta’ qabel ma daħal fis-seħħ it-Trattat 
ta’ Lisbona bħall-perjodu transizzjonali ta’ ħames snin għall-applikazzjoni tar-reġim ordinarju 
għall-miżuri li qabel kienu “tat-tielet pilastru”. Minkejja li l-Kummissjoni ngħatat il-kompitu 
fil-programm “biex tippreżenta, qabel Ġunju 2012, reviżjoni ta’ nofs it-terminu”, hija ma 
għamlitx dan. Madankollu l-Kummissarji Malmström u Reding ipprovdew ħarsiet ġenerali ta’ 
dak li sar mill-Kummissjoni u attendew laqgħat tal-LIBE dwar il-kwistjoni. Il-Kunsill beda 
wkoll l-evalwazzjoni proprja tiegħu u għamel dibattitu f’Diċembru 2012.1

Dan id-dokument jistabbilixxi xi objettivi orizzontali li jistgħu jintlaħqu mil-LIBE fl-
evalwazzjoni tiegħu u jkopri progress tal-partijiet tal-programm taħt il-kompetenza tiegħu. 
Dan għandu l-għan li jipprovdi kontribut għad-dibattitu fil-LIBE. L-abbozz ta’ rapport se jiġi 
ppreżentat b’mod konġunt fi stadju ulterjuri mal-korelaturi tal-AFCO u l-JURI (skont l-
Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura).

II. Objettivi possibbli tal-LIBE għall-evalwazzjoni 

A. Tqegħid tal-individwu fiċ-ċentru

Bħala l-kumitat responsabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, huwa kruċjali għal-
LIBE li jagħmel valutazzjoni tal-programm mill-aspett taċ-ċittadini, id-drittijiet u l-obbligi 
tagħhom fl-AFSJ. Dan huwa wkoll il-bażi ta’ paragun tal-Karta li issa hija legalment 
vinkolanti li “tqiegħed il-persuna fil-qalba tal-attivitajiet tagħha, billi tistabbilixxi ċ-
ċittadinanza tal-Unjoni u billi toħloq spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja.” (Preambolu) 

B’hekk għandhu jitpoġġa fokus speċjali fuq il-mod kif iċ-ċittadini ġew affettwati, id-drittijiet 
imħarsa tagħhom u l-punt sa fejn ingħatawlhom benefiċċji tanġibbli. Miżuri adottati skont dak 
li qabel kien it-tielet pilastru u li għadhom ma ġewx modifikati sa mid-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta’ Lisbona se jeħtieġu valutazzjoni partikolari mill-qrib tal-impatt tagħhom fuq iċ-
ċittadini. 

Il-fokus fuq l-individwi se jeħtieġ ukoll enfasi ikbar fuq it-taħriġ ġudizzjarju. Wara l-
adozzjoni ta’ numru dejjem ikbar ta’ strumenti tal-UE huwa kruċjali li jsir taħriġ xieraq għall-
ġuristi kollha.

                                               
1 Ara d-dokument tal-Kunsill 15921/12
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B. Promozzjoni tad-dibattitu pubbliku

Bħala l-kumitat responsabbli għal-leġiżlazzjoni dwar it-trasparenza qiegħed isir suġġeriment 
għall-promozzjoni ta’ dibattitu wiesa’ u pubbliku dwar l-AFSJ - għall-kuntrarju tal-Kunsill li 
d-diskussjoni tiegħu dwar l-evalwazzjoni tal-programm saret fil-magħluq. 

Dan huwa wkoll meħtieġ għaliex it-Trattat fl-ewwel Artikolu tiegħu jeħtieġ li “d-deċiżjonijiet 
jittieħdu kemm jista’ jkun qrib iċ-ċittadin.” (l-Art. 1 TUE). Din hija r-raġuni għalfejn l-
istituzzjonijiet kollha tal-UE, inkluż il-Kunsill Ewropew, għandhom “jagħtu liċ-ċittadini u 
lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-opportunità li jgħarrfu u jiskambjaw pubblikament l-
opinjonijiet tagħhom” u “[j]żommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-
assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u mas-soċjetà ċivili.” (l-Art. 11 TUE)

Hija wkoll meħtieġa assoċjazzjoni aktar diretta tal-parlamenti nazzjonali mhux biss minħabba 
l-missjoni tagħhom li “jikkontribwixxu attivament għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni” (l-
Art. 12 TUE) imma wkoll minħabba r-rwol ta’ evalwazzjoni msaħħaħ tagħhom fl-AFSJ1 u r-
rwol tagħhom fl-implimentazzjoni. 

C. Trawwim ta’ politika koerenti tal-UE 

Ir-Rapporteur iqis li huwa neċessarju li tiġi ppreparata l-bażi għal programm suċċessur. Meta 
jitqies li l-perjodu transizzjonali għall-miżuri li jitrattaw il-koperazzjoni tal-pulizija u l-
ġudikatura fi kwistjonijiet kriminali se jispiċċa fl-2014, wasal iż-żmien biex jiġu definiti mill-
ġdid il-politiki pubbliċi Ewropej u nazzjonali fl-AFSJ b’mod aktar koerenti. Jistgħu jiġu 
żviluppati ideat għall-futur ibbażati fuq dibattitu pubbliku u maċ-ċittadini fil-qalba tal-fokus.

III. Progress li sar sa issa: perspettiva tal-LIBE 

Il-pjan t’hawn isfel juri li sena qabel it-tmiem tat-terminu leġiżlattiv se jibqa’ ħafna azzjonijiet 
li għadhom iridu jitwettqu jew jitlestew. F’dan il-kuntest wieħed jiddispjaċih dwar id-
dewmien ta’ ħafna proposti tal-Kummissjoni.

“Promozzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini: Ewropa tad-drittijiet”

Il-kapitolu dwar id-drittijiet fundamentali huwa partikolarment ambizzjuż. Jidher, 
madankollu, li sa issa l-progress kien limitat u li sforzi speċjali huma neċessarji f’dan il-
qasam, b’mod partikolari biex tiġi indirizzata l-hekk imsejħa “dilemma ta’ Kopenħagen”, 
jiġifieri l-fatt li l-UE tibqa’ stretta ħafna fir-rigward tal-istandards tad-drittijiet fundamentali 
tal-pajjiżi kandidati imma għandha nuqqas ta’ għodod ladarba l-pajjiżi jissieħbu.

Ħafna azzjonijiet ġew fil-fatt proposti mill-Kummissjoni imma ma setgħux jiġu konklużi għal 
diversi raġunijiet. Dan jinkludi t-tkabbir taż-żona Schengen għall-Bulgarija u r-Rumanija u r-
reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-aċċess għad-dokumenti. Il-pakkett dwar il-protezzjoni tad-
data propost is-sena li għaddiet xorta waħda se jeħtieġ ukoll ċertu ammont ta’ żmien qabel 

                                               
1 Ara l-Artikoli 69, 70, 71, 81, 85, 88 TFUE.
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jiġi adottat. Id-diskussjonijiet dwar ftehim ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data mal-Istati 
Uniti ftit għamlu progress anke jekk l-UE diġà laħqet it-talbiet tal-Istati Uniti dwar l-iskambju 
tad-data PNR u SWIFT. In-negozjati dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem jistgħu finalment jiġu konklużi.

Il-qafas  pluriennali ġdid tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali jista’ fl-aħħar jiġi adottat 
mill-Kunsill imma huwa ta’ tħassib kbir li l-aġenzija ma qablitx li tinkludi l-kooperazzjoni tal-
pulizija u l-ġudikatura fi kwistjonijiet kriminali fil-qafas u b’hekk ma tonorax l-impenji li 
daħlu fis-seħħ bit-Trattat ta’ Lisbona.

Għadd ta’ dokumenti ta’ politika wkoll ġew ippreżentati, inkluż l-Aġenda għad-drittijiet tat-
tfal, il-Pjan ta’ azzjoni dwar minorenni mhux akkumpanjati, il-Qafas għall-istrateġiji 
nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Roma u l-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni tagħhom, 
filwaqt li oħrajn għadhom neqsin bħar-rapport dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija.

“Ewropa ta’ liġi u ġustizzja”

Fil-qasam tal-liġi kriminali sar prograss ta’ kooperazzjoni bil-pjan direzzjonali għat-tisħiħ 
tad-drittijiet proċedurali ta’ persuni ssuspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali
minkejja li għad fadal ħafna xi jsir: id-Direttiva dwar id-dritt għall-informazzjoni (id-
Dir. 2012/13) u d-Direttiva dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni (id-
Dir. 2010/64) ġew adotatti, saru proposti dwar id-dritt ta’ aċċess għal avukat u dwar id-dritt 
ta’ komunikazzjoni mal-arrest imma proposti importanti bħal pereżempju dwar l-għajnuna 
legali u s-suspettati vulnerabbli huma pendenti.

"Ewropa li tipproteġi" 

Kif previst ġiet adottata strateġija ta’ siġurtà interna imma hija nieqsa minn approċċ koerenti 
u komprensiv. 

 Sar xi progress fir-rigward tal-għodod neċessarji. Il-kooperazzjoni transkonfinali bejn il-
pulizija, inkluż il-kooperazzjoni bejn il-Europol u l-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi 
jidhru li qed jitjiebu. Jibqgħu l-problemi fir-rigward tal-iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar 
mod biex tiġi kkombinata s-sigurtà mal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali bħall-
protezzjoni tad-data. Il-Kummissjoni għamlet proposta għal sistema PNR tal-UE u jista’ 
jintlaħaq ftehim mal-Awstralja filwaqt li issa jidher li jista’ jintlaħaq ftehim mal-Kanada. Ġew 
konklużi wkoll in-negozjati dwar id-Direttiva dwar attakki kontra s-sistemi ta’ informazzjoni.
Proposti li ġew ippreżentati riċentement jinkludu l-Pakkett ta’ Ċibersigurtà kif ukoll il-
proposta li tgħaqqad flimkien il-Europol u s-CEPOL.

 Għadd ta’ testi ta’ importanza kbira ġew adottati, b’mod partikolari d-Direttiva riveduta li 
tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-
kriminalità (id-Dir. 2012/29), id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-
isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (id-Dir. 2011/92) u d-Direttiva dwar il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu (id-
Dir. 2011/36) waqt li proposta dwar l-istatistika tal-kriminalità ġiet rrifjutata mill-Parlament.
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Għall-ġlieda kontra t-terroriżmu ntlaħaq ftehim dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri 
tal-isplussivi u dwar il-ftehim UE/l-Istati Uniti dwar il-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-
Finanzjament tat-Terroriżmu. Tkompli l-ħidma dwar il-prekursuri tad-droga u dwar il-
konfiska tar-rikavat minn attività kriminali. Strateġija ġdida tad-droga 2013-2020 ġiet 
adottata.

Kważi ma sar ebda progress għall-ħarsien tal-infrastruttura kritika.

“Aċċess għall-Ewropa f’dinja globalizzata”

Schengen jibqa’ qasam taħt żvilupp li jista’ jilħaq dimensjoni ġdida bil-proposti tal-pakkett 
dwar fruntieri intelliġenti. Madankollu, għad hemm nuqqas ta’ pjan ta’ azzjoni komprensiv. 

Sa issa ġiet adottata reviżjoni tar-Regolament tal-Frontex (ir-Reg. 1168/11) u r-rwol tiegħu 
żviluppa aktar filwaqt li dibattitu dwar l-iżvilupp fit-tul tiegħu għadu jrid isir. Il-proposta 
Eurosur attwalment tinsab f’negozjati u proposta dwar ir-regoli ta’ sorveljanza tal-fruntieri 
esterni tal-baħar għadha kemm ġiet ippreżentata.

Il-Pakkett ta’ Governanza ta’ Schengen għadu f’negozjati filwaqt li l-SIS II sar finalment 
operazzjonali. Sa mill-2011, il-VIS ħadmetb’suċċess fl-Afrika ta’ Fuq u nfirxet b’mod 
suċċessiv f’aktar reġjuni. L-immaniġġjar ta’ dawn is-sistemi kif ukoll dik ta’ Eurodac qiegħda 
teħodhom f’idejha l-Aġenzija tal-IT (ir-Reg. 1077/11).

Fir-rigward tal-politika tal-viża l-Annessi tar-Reg. 539/01 ġew emendati b’mod partikolari fir-
rigward tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u ġiet ippreżentata proposta oħra. Il-Kummissjoni 
pproponiet ukoll reviżjoni tal-mekkaniżmu ta’ reċiproċità tar-Reg. 539/01 u l-introduzzjoni 
ta’ mekkaniżmu ta’ sospensjoni li jinsabu f’negozjati filwaqt li jippersistu sitwazzjonijiet ta’ 
nuqqas ta’ reċiproċità speċjlament għal xi Stati Membri ġodda.  Għadd ta’ ftehimiet għall-
faċilitazzjoni tal-viża ġew ukoll approvati filwaqt li oħrajn jinsabu f’diversi stadji preparatorji.

Inbeda dibattitu dwar aktar żvilupp tal-politika komuni dwar il-viżi bil-komunikazzjoni dwar 
l-impatt ekonomiku tal-politika dwar il-viżi filwaqt li dibattitu dwar il-possibbiltajiet għal 
mekkaniżmu Ewropew komuni għall-ħruġ tal-viżi huwa mistenni s-sena li ġejja. 

“Ewropa ta’ responsabbiltà, solidarjetà u sħubija f’materji ta’ migrazzjoni u asil” 

Riżultat konkret jista’ jinkiseb fir-rigward tal-migrazzjoni legali bl-adozzjoni tad-Direttiva 
dwar il-permess uniku (id-Dir. 2011/98). Ikompli x-xogħol fuq il-proposti dwar il-ħaddiema 
staġjonali u l-ħaddiema bi trasferiment intraażjendali. Il-proposta dwar il-kundizzjonijiet ta’ 
dħul u residenza għal studenti u riċerkaturi ġiet ippreżentata.

L-Approċċ Globali għall-migrazzjoni qiegħed jitkompla. 

Xogħol ieħor f’dan il-qasam huwa ffukat l-aktar fuq dibattitu u l-iskambju tal-aħjar prattiċi. 
Dan jgħodd b’mod partikolari fir-rigward tal-integrazzjoni.
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Bħala parti mill-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari tkompla x-xogħol dwar il-ftehimiet ta’
riammissjoni, u l-Kummissjoni ppreżentat evalwazzjoni tagħhom.

Progress kbir inkiseb billi tlestew in-negozjati kollha dwar is-Sistema Ewropea Komuni tal-
Asil (SEKA). Wara l-adozzjoni tad-Direttiva dwar il-kwalifiki (id-Dir. 2011/95) intlaħaq ukoll 
ftehim dwar ir-Regolamenti reveduti ta’ Dublin u Eurodac kif ukoll dwar id-direttivi dwar il-
kundizzjonijiet ta’ akkoljenza u l-proċeduri tal-asil. Id-dimensjoni esterna ġiet imsaħħa bl-
adozzjoni tal-Programm Konġunt dwar ir-Risistemazzjoni tal-UE (id-Deċ. 281/2012).

Wara l-istabbiliment tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (ir-Reg. 439/10) 
ikun aktar possibbli li jingħata appoġġ prattiku. 

Il-fokus f’dan il-qasam issa jintefa’ fuq l-implimentazzjoni, il-provvediment konkret ta’ 
solidarjetà (abbażi tal-Artikolu 80 TFUE) u aktar dibattiti, billi għadd ta’ dokumenti ta’ 
politika bħal dawk dwar l-adeżjoni għall-Konvenzjoni ta’ Ġinevra, l-ipproċessar konġunt jew 
ir-rilokazzjoni huma pendenti.

IV. Lejn l-evalwazzjoni tal-progress li sar

Fix-xhur li ġejjin aħna se niddiskutu kif se nevalwaw il-progress li sar sa issa. Il-mistoqsijiet 
għad-diskussjoni jistgħu jinkludu: 

- Liema żviluppi pożittivi, b’mod partikolari għaċ-ċittadini, għandhom jiġu enfasizzati u 
x’hemm li għadu nieqes? 

- Jekk l-objettivi ma ntlaħqux, għalfejn ġara dan? Hemm biżżejjed rieda politika? Hemm 
nuqqas ta’ għodod u b’mod partikolari ta’ riżorsi? Iż-żmien kien qasir wisq? X’inhu l-impatt 
tad-dewmien tal-inizjattivi tal-Kummissjoni? Liema huma r-raġunijiet għall-intoppi tal-
Kummissjoni? “Il-makkinarju interistituzzjonali”, speċjalment is-sistema ta’ trijalogu, 
qiegħed jaħdem?

- Il-Parlament kien involut b’mod adegwat fl-azzjonijiet differenti? Il-Parlament kien kapaċi 
jaġġusta l-metodi ta’ xogħol tiegħu mal-qawwa ġdida tiegħu?

- Liema inizjattivi nikkunsidraw neċessarji fil-futur? 


