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K E L M T E J N  Q A B E L

Is-seba’ Rapport Annwali ta’ l-Eurojust jagħti tagħrif dwar l-attività tiegħu u jinforma wkoll dwar l-iżviluppi ġodda 
u l-kisbiet kbar ta’ l-organizzazzjoni fl-2008. 

L-Eurojust għal darba oħra għamel progress fix-xogħol operattiv tiegħu u rrinforza l-kapaċità tiegħu sabiex tiġi 
żviluppata l-koperazzjoni u titjieb il-kordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti meta jittrattaw ma’ 
kriminalità serja transkonfini. L-Eurojust żviluppa aktar ir-relazzjonijiet tiegħu ma’ l-awtoritajiet nazzjonali u ma’ 
l-Istati terzi u tejjeb il-koperazzjoni tiegħu ma’ korpi oħra ta’ l-Unjoni Ewropea partikolarment l-Europol u l-OLAF.  

Għal darb’oħra għandi pjaċir nirrapporta li matul l-2008 in-numru ta’ każijiet mibgħuta lill-Kulleġġ ta’ l-Eurojust 
żdied b’10% meta mqabbel ma’ l-2007, laħaq b’kollox 1 193 każ. 

L-eżerċizzju tal-valutazzjoni li twettaq wara l-eżistenza ta’ l-ewwel ħames snin ta’ l-Eurojust, il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar il-Futur ta’ l-Eurojust u n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, u l-attivitajiet relatati l-oħra, li 
l-Eurojust semma fir-rapport annwali tiegħu tas-sena li għaddiet, irriżulta f’inizjattiva ta’ l-erbatax-il Stat Membru 
jissottomettu proposta leġislattiva fil-bidu ta’ l-2008 dwar it-tisħiħ ta’ l-Eurojust. 

Data sinjifikanti kienet is-16 ta’ Diċembru, 2008, meta l-Kunsill tal-Ministri adotta d-Deċiżjoni tal-Kunsill ġdida dwar 
it-Tisħiħ ta’ l-Eurojust, li tememda d-Deċiżjoni tat-28 ta’ Frar 2002 li stabbilixxiet l-Eurojust.  

Il-mira tad-Deċiżjoni l-ġdida hija sabiex l-Eurojust isir aktar effettiv. L-għanijiet prinċipali huma l-ħolqien ta’ bażi 
komuni tas-setgħat tal-Membri Nazzjonali, it-twaqqif ta’ mekkaniżmu ta’ kordinazzjoni ta’ emerġenza, it-titjib fil-
proċess ta’ skambju ta’ informazzjoni permezz ta’ l-Eurojust, it-tisħiħ tal-koperazzjoni bejn il-Membri Nazzjonali u 
l-punti ta’ kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew u t-tisħiħ tal-koperazzjoni ma’ Stati terzi u korpi u netwerks 
oħra ta’ l-UE. 

L-Eurojust huwa entusjażmat ħafna bil-progress li sar u fl-aħħar ta’ l-2008 beda xogħol preparatorju biex jimpli-
menta d-Deċiżjoni ġdida ta’ l-Eurojust.  

Fl-2008, il-Kulleġġ ta’ l-Eurojust laqa’ erba’ Membri Nazzjonali ġodda: Gérard Loubens (Franza), Laima Čekelienė 
(Litwanja), Ritva Sahavirta (Finlandja) u Aled Williams (Renju Unit). Ippermettuli nirringrazzja lil dawk li ħallew 
lill-Eurojust fl-2008 għad-dedikazzjoni tagħhom u nawguralhom kull suċċess fir-rwoli ġodda tagħhom.  

Fl-2008, il-Kulleġġ nieda wkoll proċedura ta’ selezzjoni sabiex jiġi impjegat Direttur Amministrattiv ġdid u dan 
l-aħħar ġie maħtur suċċessur. Nixtieq nirringrazzja d-Direttur Amministrattiv ta’ qabel, Ernst Merz, u l-Aġent 
Direttur Amministrattiv, Jacques Vos, għax-xogħol u d-dedikazzjoni tagħhom u talli żguraw l-appoġġ kontinwu tal-
Kulleġġ ta’ l-Eurojust.  
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Sar ħafna xogħol. Għad fadal ħafna xi jsir sabiex l-Eurojust ikun jista’ jwettaq id-dmirijiet tiegħu b’mod aktar effet-
tiv, sabiex jagħmel użu minn potenzjal mhux sfruttat u b’mod partikolari sabiex jadotta approċċ aktar proattiv biex 
tingħata għajnuna lill-awtoritajiet nazzjonali fl-attivitajiet tagħhom kontra l-kriminalità transkonfini.  

Jiena kunfidenti li l-Eurojust irċieva l-għodod legali sabiex tiġi mtejba l-effettività tiegħu u sejjer, b’dedikazzjoni 
mill-Istati Membri, jirnexxielu jindirizza l-objettivi tiegħu, mhux l-anqas billi jissodisfa l-proċess ta’ l-implimentaz-
zjoni tad-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust ġdida.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
President ta’ l-Eurojust
Frar ta’ l-2009
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Żjara mill-Viċi President Barrot  

lill-Eurojust

Id-Deċiżjoni ġdida ta’ l-Eurojust

Konferenza stampa fejn ġie mħabbar 

il-ftehim dwar id-Deċiżjoni l-ġdida ta’ 

l-Eurojust ta’ Lulju ta’ l-2008
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1 	 S O M M A R J U 	 E Ż E K U T T I V

Dan il-kapitolu jagħti sommarju tal-punti ewlenin kollha 
magħmulin f’dan ir-Rapport Annwali għas-sena 2008 u 
huwa maqsum fi tliet taqsimiet: Xogħol fuq il-każijiet, 
Relazzjonijiet Esterni u Kwistjonijiet Interni.

Xogħol fuq il-każijiet

• L-Eurojust esperjenza żieda fin-numru ta’ każijiet 
li ntbagħtu lill-Kulleġġ, b’1 193 każijiet ġodda li 
nbagħtu fl-2008, li jirrappreżenta żieda ta’ 108 
każ, jew 10%, fuq in-numru fl-2007.

• Fl-2006, l-Eurojust introduċa statistiċi dwar 
każijiet normali u każijiet kumplessi u dwar il-
klassifikazzjoni ta’ każijiet skond l-objettivi skond 
id-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust, filwaqt li ġie meqjus li 
każ jista’ jkun intbagħat lill-Eurojust b’aktar minn 
objettiv wieħed. Il-proporzjon ta’ każijiet ikklassi-
fikati bħala normali u każijiet kumplessi u kklas-
sifikati skond l-objettiv tagħhom segwa l-istess 
xejra fl-2008. 

• L-Eurojust organizza 132 laqgħa ta’ kordinaz-
zjoni li għaliha attendew l-awtoritajiet nazzjo-
nali fl-2008, 110 fl-uffiċċini tagħna u 22 fl-Istati 
Membri. In-numru ta’ laqgħat ta’ kordinazzjoni 
żdied b’mod sinjifikanti meta mqabbel mal-91 
laqgħa ta’ kordinazzjoni fl-2007.

• L-Eurojust irreġistra 50 tip differenti ta’ attività 
kriminali fil-każijiet li ġew mibgħuta lilu fl-2008. 
Minn dawn il-każijiet kollha, bħal ma ġara fl-2007, 
it-traffikar tad-droga u reati kontra l-proprjetà jew 
beni pubbliċi inkluża l-frodi jikkostitwixxu l-ogħla 
perċentwali.  

• L-Eurojust organizza laqgħa ta’ l-awtoritajiet 
ġudizzjarji dwar “Il-prijoritajiet ta’ l-OCTA u l-pro-
sekuzzjonijiet transkonfini”. Ġie sottomess rapport 
lill-Kunsill f’Mejju ta’ l-2008. 

• Fl-2008, l-Eurojust, ġie assoċjat ma’ sitt Faxxikoli 
ta' Analiżi ta' Xogħol ta’ l-Europol oħra (AWFs), li 
ġab it-total ta’ 12, u kompla jiżviluppa x-xogħol 
fuq il-każijiet tiegħu ma’ l-Europol. In-numru 
ta’ każijiet ittratati mill-Eurojust li jinvolvu l-Eu-
ropol u l-OLAF żdied fl-2008, partikolarment 
il-parteċipazzjoni tagħhom fil-laqgħat ta’ kordinaz-
zjoni. L-Europol kien involut f’30 każ u pparteċipa 
f’24 laqgħa ta’ kordinazzjoni u l-OLAF kien involut 
f’ħames każijiet u pparteċipa f’tliet laqgħat ta’ 
kordinazzjoni.   

• Matul l-2008, inħarġu tnax-il talba skond l-Arti-

kolu 6(a) tad-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust, żieda meta 

mqabbla mas-snin ta’ qabel. 

• Fl-2008, il-Membri Nazzjonali talbu lill-awtoritajiet 

nazzjonali tagħhom sabiex jikkunsidraw iwaqqfu 

Tim ta’ Investigazzjoni Konġunta (JIT), f’21 każ. 

• Fl-2008, 237 każ ġew reġistrati biex tiġi ffaċilitata 

l-implimentazzjoni tal-Mandati ta’ Arrest Ewropew 

(EAWs) inkluż fil-kuntest ta’ l-attivitajiet ta’ kordi-

nazzjoni. Erba’ każijiet ittrattaw ma’ EAWs li kienu 

konfliġġenti. Total ta’ 28 każ ta’ ksur ta’ termini 

perentorji ġew rapportati lill-Eurojust skond l-Ar-

tikolu 17 tad-Deċiżjoni Kwadru dwar l-EAW tat-13 

ta’ Ġunju 2002. 

• L-Eurojust jiġbor informazzjoni dwar kundanni u 

liberazzjoni fuq terrorriżmu bbażata fuq għejjun 

miftuħa u jipprovdi informazzjoni analitika u ta’ 

statistika. Waqt li ssir referenza għad-Deċiżjoni 

tal-Kunsill tal-20 ta’ Settembru ta' l-2005, l-Eu-

rojust iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu 

aktar informazzjoni li għandha x’taqsam mal-pro-

sekuzzjonijiet u mal-kundanni għar-reati konnessi 

mat-terroriżmu.

• L-Eurojust ħatar Punt ta’ Kuntatt għall-Protezzjoni 

tat-Tfal. Twaqqfet paġna tas-sit tal-web li fiha 

deskrizzjoni tal-kompetenzi tal-Punt ta’ Kuntatt, 

statistiċi tal-każijiet ta’ l-Eurojust li jinvolvu t-tfal 

u l-indirizz elettroniku maħsub għall-kuntatti mill-

awtoritajiet ta’ l-infurzar tal-liġi u organizzazzjoni-

jiet internazzjonali.

• F’Diċembru ta’ l-2008, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 

dwar it-Tisħiħ ta’ l-Eurojust, li temenda d-Deċiżjoni 

ta’ l-Eurojust tat-28 ta’ Frar ta’ l-2002. L-għan ta’ 

din id-Deċiżjoni ġdida huwa sabiex l-Eurojust isir 

aktar effettiv. Il-Kapitolu 5 jinfurmak dwar l-oqsma 

maġġuri sabiex jiġu msaħħa r-rwol u l-kapaċitajiet 

ta’ l-Eurojust.  

• Minkejja l-iżviluppi pożittivi, l-Eurojust jikkunsirda 

illi l-potenzjal ta’ l-Eurojust għadu ma ġiex utiliz-

zat bis-sħiħ, partikolarment fiż-żamma ta’ approċċ 

proattiv fil-kordinazzjoni ta’ investigazzjonijiet 

u prosekuzzjonijiet transkonfini aktar komplessi 

bil-għan li jassisti l-awtoritajiet nazzjonali u biex 

jilħqu l-aħjar riżultati possibbli.  

• L-Eurojust jemmen illi l-implimentazzjoni sħiħa 

tad-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust ta’ l-2002 u l-impli-

mentazzjoni kkordinata u fil-ħin tad-Deċiżjoni tal-
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Kunsill ġdida dwar it-Tisħiħ ta’ l-Eurojust tipprovdi 

bażi solida u tippermetti lill-Eurojust iwettaq rwol 

aktar effettiv biex jassisti lill-awtoritajiet nazzjo-

nali meta jitrattaw ma’ kriminalità transkonfini 

serja.  

Relazzjonijiet Esterni

• Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ġdida dwar it-Tisħiħ 

ta’ l-Eurojust tafferma mill-ġdid ir-relazzjoni-

jiet privileġġati bejn l-Eurojust u n-Netwerk 

Ġudizzjarju Ewropew, bbażati fuq konsultazzjoni 

u komplimentarjetà. Ċertu miżuri għandhom jiġu 

implimentati sabiex tiġi żgurata l-koperazzjoni 

effiċjenti bejn iż-żewġ organizzazzjonjiet.

• Memorandum ta’ Ftehim bejn l-Eurojust u l-Eu-

ropol dwar it-tabella ta’ ekwivalenza ġie ffirmat u 

rriżulta f’użu operattiv ta’ konnessjoni ta’ komuni-

kazzjoni sigura bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet. 

Task Force bħalissa qegħda tirrevedi l-Ftehim 

ta’ Koperazzjoni li ġie ffirmat fl-2004 bil-għan li 

jittejjeb l-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni, 

speċjalment għal dak li għandhom x’jaqsmu ma’ 

l-AWFs ta’ l-Europol.  

• L-Eurojust u l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Fro-

di (OLAF) ffirmaw il-ftehim ta’ prattika dwar 

l-arranġamenti ta’ koperazzjoni fl-24 ta’ Settembru 

ta’ l-2008 sabiex jiġu msaħħa l-koperazzjoni u 

l-iskambju ta’ informazzjoni.  

• L-Eurojust iffirma ftehim ta’ koperazzjoni ma’ 

l-Isvizzera fis-27 ta’ Novembru 2008 u ma’ l-ex 

Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja fit-28 ta’ 

Novembru 2008. 

Kwistjonijiet Interni

• F’Mejju ta’ l-2008, l-Aġent Direttur Amministrattiv 

ħa l-kariga tad-Direttur Amministrattiv ta’ qabel, li 

ħalla lill-Eurojust. Il-proċedura ta’ selezzjoni għal 

Direttur Amministrattiv ġdid bdiet fl-2008.

• F’Novembru ta’ l-2008, 70 detentur ta’ karigi fl-

amministrazzjoni marru fil-bini ta’ Haagse Veste, 

soluzzjoni possibbli ta’ sit temporanju sakemm 

jiġu kompletati l-uffiċini finali li mistennija jitle-

stew fl-2014.  

• L-Eurojust ftiehem ma’ konsulent estern biex 

jassisti lill-Eurojust fir-Reviżjoni ta’ l-Istruttura 

Organizzattiva tiegħu.  

• Is-suċċessi prinċipali rigward l-immanniġġar tar-

riżorsi umani huma l-adozzjoni ta’ diversi rego-

li li jimplimentaw persunal ta’ importanza li 

jirrapreżentaw politika aktar imsaħħa tal-persu-

nal, il-preparazzjoni ta’ l-ewwel eżerċizzju annwali 

ta’ apprezzament, l-immanniġġar u t-tlestija aktar 

tal-Pjan ta’ Twaqqif, u l-adozzjoni tal-pjan ta’ 

taħriġ korporattiv.

• Sistema ta’ l-indirizzi elettroniċi sigura ġiet impli-

mentata fl-Istati Membri fl-2008.

• Faċilitajiet ta’ konferenzi bil-video fl-Eurojust ġew 

imtejba aktar sabiex ikunu jistgħu jsiru t-traduz-

zjoniijiet simultanji. 

• L-aċċess għal, u l-użu kontinwu u xieraq tas-Siste-

ma ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) huma ta’ 

importanza kbira għall-Eurojust meta jittratta ma’ 

xogħol fuq il-każijiet u l-koperazzjoni u l-kordinaz-

zjoni ta’ attivitajiet. Bejn Diċembru ta’ l-2007 u 

Diċembru ta’ l-2008, saru total ta’ 229 mistoqsija 

mis-Sezzjonijiet Nazzjonali ta’ l-Eurojust.

• Is-Sistema tat-Tmexxija tal-Każijiet (CMS) ġiet 

imtejba fuq il-bażi tar-riżultati tal-proġett tal-

Pool Ewropew kontra l-Kriminalità Organizzata 

(E-POC) III u l-appoġġ tal-Kulleġġ fuq xogħol 

operattiv kompla, speċjalment bit-tkabbir tat-Tim 

tat-Tmexxija tal-Każijiet. Verżjoni ġdida tas-CMS 

ġiet introdotta u proġett ieħor, E-POC III+, tnieda 

sabiex tittejjeb il-kapaċità ta’ l-użu tas-sistema.

• L-Eurojust ingħata oriġinarjament budget ta’ € 

20 miljun, li kien miżjud b’€ 4.8 miljun, li 

jirrappreżenta budget operattiv totali ta’ € 24.8 

miljun, u eżegwixxa 97% mix-xogħol li daħal 

għalih. Il-Parlament Ewropew ħareġ komunikaz-

zjoni ta’ rilaxx lid-Direttur Amministrattiv fl-2006.
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2 	 A T T I V I T A J I E T 	 O P E R A T T I V I

Statistika tal-Każistika
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Figura 1: Evoluzzjoni tal-Każijiet 2002-2008

Figura 2: Stat Attwali ta’ Każijiet Pendenti 2002-2008



12

Figura 1: Evoluzzjoni tal-Każijiet 2002-2008

Fl-2008, il-Membri Nazzjonali ta’ l-Eurojust irreġistraw 1 

193 każ, li jirrapreżentaw żieda ta’ 10% meta mqabbel 

ma’ l-2007 (1 085 każ). Dawn il-figuri jindikaw l-istess 

xejra bħal dik tas-snin ta’ qabel, għalkemm madankollu 

saru numru kbir ta’ sforzi mis-Sezzjonijiet Nazzjonali, li 

għandhom għaddejjin, in-numru tal-każijiet kumplessi 

naqas (ara Figura 3).

Huwa tajjeb li jiġi rrimarkat li 1 153 każ jittrattaw dwar 

kwistjonijiet operattivi, waqt li 40 każ ġew irreġistrati biex 

jingħata appoġġ u kapaċità fuq suġġetti ġenerali dwar 

materji legali li huma relatati ma' kull wieħed mis-sistemi 

legali jew kwistjonijiet ġudizzjarji jew prattika ġudizzjarja 

li ma jinvolvux x-xogħol operattiv tal-Kulleġġ.

Figura 2:  Stat Attwali ta’ Każijiet Pendenti 2002-

2008

Għalkemm 1 193 huwa n-numru ta’ każijiet mibgħuta 

lill-Eurojust fl-2008, din il-figura tirrapreżenta parti biss 

mix-xogħol tal-Membri Nazzjonali. Il-Figura 2 ta' hawn 

fuq tagħti dehra aktar preċiża tax-xogħol tal-Kulleġġ, 

billi tirreferi għan-numru ta’ każijiet li għadhom penden-

ti, jew li ġew magħluqa matul is-snin kollha ta' l-attività 

ta' l-Eurojust.

Fl-aħħar ta’ l-2008 1 002 każ li kienu jkopru l-perjodu 

2003-2008 kienu għadhom pendenti, li 700 minnhom 

ġew reġistrati fl-2008.

Figura 3:  Każijiet Normali/Każijiet Kumplessi 

2007-2008

Fl-2006, l-Eurojust introduċa sistema ġdida ta’ klas-

sifikazzjoni li tiddefinixxi każijiet bħala kumplessi jew 

normali, li tipprovdi mod ġdid kif tiddeskrivi l-kwalità u 
n-natura tal-każijiet ittratati mill-Eurojust. Fuq il-bażi 
ta’ din il-klassifikazzjoni, il-Figura 3 ta’ hawn taħt turi li 
madwar 84% tal-każijiet mibgħuta lill-Eurojust fl-2008 
tinvolvi livell normali ta’ involviment u l-bqija tas-16% 
jeħtieġu livell ogħla ta' involviment.

Id-distinzjoni bejn il-każijiet normali u l-każijiet kum-
plessi hija bbażata fuq    il-valutazzjoni ta’ fatturi bħal 
dak tan-numru tal-pajjiżi involuti u t-tip ta’ assisten-
za mitluba mill-Eurojust u mill-attivitajiet imwettqa 
mill-Eurojust, l-ammont ta’ xogħol mitlub mill-Membri 
Nazzjonali tal-pajjiżi involuti, kemm kienu serji r-reati, 
u ż-żmien li għadda bejn l-għoti ta’ l-għajnuna mitluba 
u r-riżultat tagħha. Din id-distinzjoni bejn każijiet nor-
mali u kumplessi hija wkoll parzjalment kollegata man-
numru ta’ każijiet bilaterali jew multilaterali u l-ħtieġa 
għal kordinazzjoni u/jew koperazzjoni.  

Figura 4:  Każijiet Bilaterali/Każijiet Multilaterali 

2007-2008

Huwa importanti li jiġi emfasizzat li każ bilaterali mhux 
dejjem huwa każ normali. Il-parteċipazzjoni ta’ l-Eu-
rojust tista’ tkun kruċjali biex titjieb il-koperazzjoni u 
l-kordinazzjoni ta’ l-investigazzjonijiet jew prosekuzzjo-
nijiet bejn żewġ pajjiżi u l-assistenza mogħtija u x-xogħol 
imwettaq jistgħu ikunu kumplessi. F’dan ir-rigward, 
l-isforzi konġunti magħmulin mill-Eurojust f’każijiet bila-
terali jistgħu jkunu sinjifikattivi daqs ix-xogħol magħmul 
f’każijiet multilaterali.

Il-figuri 5, 6 u 7 ta' hawn taħt juru b’dettall akbar 
l-analiżi tal-konnessjoni bejn każijiet multilaterali u dawk 
bilaterali, u l-objettivi ta’ l-involviment ta' l-Eurojoust kif 
imfisser fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni ta' l-Eurojust. 

1. Fil-kuntest ta’ l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet ta’ imġieba kriminali li jirrigwardaw żewġ stati membri jew aktar 

kif imfisser fl-Artikolu 4 għar-rigward ta’ kriminalità serja, partikolarment meta tkun organizzata, l-objettivi ta’ l-Eurojust 

għandhom ikunu:

(a) biex jistimula u jtejjeb il-kordinazzjoni, bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, ta' investigazzjonijiet u pro-

sekuzzjonijiet fl-Istati Membri, waqt li jqies kull talba li tiġi minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru u kull informazzjoni li 

tingħata minn xi korp kompetenti permezz tad-dispożizzjonijiet adottati fi ħdan il-qafas tat-Trattati;

(b) biex itejjeb il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri, partikolarment billi jiffaċilita l-eżekuzzjoni 

ta’ assistenza legali reċiproka internazzjonali u l-implimentazzjoni ta’ talbiet għall-estradizzjoni;

(ċ) biex b’mod ieħor jappoġġja l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri sabiex l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet 

tagħhom ikunu aktar effettivi. 

2. Skond ir-regoli stabbiliti b’din id-Deċiżjoni u fuq talba ta’ l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, l-Eurojust jista' wkoll 

jassisti investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li jirrigwardaw biss dak l-Istat Membru u Stat mhux Membru meta jkun ġie 

finalizzat ma’ dak l-Istat, ftehim li jistabbilixxi koperazzjoni skond l-artikolu 27(3) jew fejn f’każ speċifiku jkun hemm interess 

essenzjali li tingħata dik l-assistenza.

3. Skond ir-regoli stabbiliti b’din id-Deċiżjoni u fuq talba jew ta’ awtorità kompetenti ta’ Stat Membru jew tal-Kummissjoni, 

l-Eurojust jista’ wkoll jassisti fl-investigazzjonijiet u fil-prosekuzzjonijiet li jirrigwardaw biss dak l-Istat Membru u l-Komunità. 

(Enfażi miżjuda) 
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Figura 3: Każijiet Normali/Każijiet Kumplessi 2007-2008

Figura 4: Każijiet Bilaterali/Każijiet Multilaterali 2007-2008
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Il-Figura 5 hawn taħt turi analiżi tan-numru totali 
tal-każijiet fl-2007-2008 għal kull objettiv speċifiku. 
Jista’ jkun li każ jintbagħat lill-Eurojust għal iktar minn 
raġuni waħda. Il-proporzjon ta’ każijiet skond l-objettiv 
tagħhom segwa l-istess xejra bħas sena 2007.

Il-Figuri 6 u 7 hawn taħt jirreferu għall-konnessjonijiet 
bejn in-numru ta’ każijiet multilaterali (Figura 6) u każijiet 
bilaterali (Figura 7) u l-objettivi stabbiliti mid-Deċiżjoni ta’ 
l-Eurojust. F’każijiet multilaterali (proporzjonatament), 

ikun hemm iżjed talbiet biex ngħinu l-kordinazzjoni bejn 
l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri.

Rigward l-involviment tas-Sezzjonijiet Nazzjonali dif-
ferenti fix-xogħol fuq il-każijiet fl-Eurojust, il-Figura 8 
hawn taħt turi n-numru ta’ drabi li Sezzjoni Nazzjonali 
ħadet l-inizjattiva biex tirreġistra każ. Mill-Istati Membri, 
il-Bulgarija, l-Irlanda, l-Italja, Ċipru, Malta u l-Awstrija, 
urew żieda ta’ 50% jew aktar meta rreġistraw każijiet 
fl-2008. 

Figura 5: Klassifikazzjoni ta’ Każijiet skond l-Objettivi 2007-2008

Figura 6: Każijiet Multilaterali 2007-2008 L-Objettivi (Art. 3 tad-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust)
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Figura 7: Każijiet Bilaterali 2007-2008: L-Objettivi (Art. 3 tad-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust)

Figura 8: Pajjiżi rikjedenti 2007-2008

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20082007

Art. 3/3 EJ Deċ.Art. 3/2 EJ Deċ.Art. 3/1 c) EJ Deċ.Art. 3/1 b) EJ Deċ.Art. 3/1 a) EJ Deċ.

03
2722

754

623
593

500

125144

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008

UKSEFISKSIROPTPLATNLMTHULULTLVCYITFRESELIEEEDEDKCZBGBECOLL

7 9 

1 0

30

37 41

18

76
77

32
27

83

31 30

6

17

31

23
22

24

77

61

95

4

24

31 30 30
26 25

39 42

14 14

28

42

18

25

56

77

53

64

25

33 32

39

26
28

66

52

104

86

70

104

7

50

75



16

Il-Figura 9 hawn taħt turi n-numru ta’ drabi li Sezzjoni 
Nazzjonali ġiet mitluba biex tagħti assistenza. Kważi 
l-Istati Membri kollha wrew żieda fit-talbiet fl-2008. Mill-
Istati Membri, il-Latvja, il-Lussemburgu, Malta, l-Islo-
venja urew żieda ta’ 50% jew aktar li ġew reġistrati 
fl-2008.

Il-Figura 10 hawn taħt tirrifletti tipi ta’ reati prinċipali 
ġenerali kif ukoll analiżi dettaljata tat-tipi ta’ sotto-reati 
(immarkat b’ikħal ċar u abjad).

L-attivitajiet kriminali li ġew ittrattati mill-Eurojust 
għandhom l-istess xejra bħal dawk ta’ snin ta’ qabel.  

L-Eurojust irreġistra 50 tip differenti ta’ attivitajiet krimi-
nali fl-2008. Każ partikolari jista’ jkollu konnessjonijiet 
ma’ diversi tipi oħra ta’ reati, u Membru Nazzjonali jista’ 
jidentifika reati sussidjarji b’żieda mar-reat prinċipali.  

B’mod ġenerali, fl-2008, żdiedu, ir-referenzi ta’ kull tip 
ta’ attività kriminali. It-traffikar ta’ droga u reati kontra 
l-proprjetà jew beni pubbliċi inklużi każijiet ta’ frodi 
għadhom jirrappreżentaw l-ogħla perċentwali ta’ attivi-
tajiet kriminali riferuti lill-Eurojust.  

Figura 11: Laqgħat ta' kordinazzjoni, magħrufa bħala 

laqgħat ta’ livell III, jiġu magħmula bi stedina ta’ 

wieħed jew aktar mis-Sezzjoni Nazzjonali involuti, li 

għalihom jattendu l-Membri Nazzjonali involuti, id-

Deputati tagħhom u/jew l-Assistenti u l-awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti ta’ l-Istati Membri involuti.

In-numru tal-laqgħat ta’ kordinazzjoni żdiedu b’mod 

sinjifikanti, minn 91 fl-2007 għal 132 fl-2008, li 110 

minnhom ġew organizzati fl-uffiċċji tagħna u 22 minn-

hom ġew organizzati fl-Istati Membri.

L-akbar numru ta’ dawn il-laqgħat ta’ kordinazzjoni (84) 

kienu jinvolvu bejn 3 pajjiżi u 14-il pajjiż.  

Il-każijiet li kienu jeħtieġu laqgħat ta’ kordinazzjo-

ni kienu prinċiparjament jirrigwardaw reati kontra 

l-proprjetà jew beni pubbliċi inkluża l-frodi (53), 

traffikar ta' droga (40), riċiklaġġ ta' flus (18), reati 

kontra l-ħajja, il-persuna jew il-libertà personali (11), 

it-traffikar ta' bnedmin (8), u terroriżmu (6). Laqgħa 

waħda ta’ kordinazzjoni tista’ tinvolvi tip wieħed jew 

aktar ta’ reati.

Figura 9: Pajjiżi Rikjedenti 2007-2008
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Figura 10: Tipi ta’ Reati Prinċipali 2007-2008

Figura 11: Laqgħat ta' kordinazzjoni 2005 -2008
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Figura 12: Franza, l-Italja u r-Renju Unit bħala pajjiżi 
rikjedenti organizzaw total ta’ 66 laqgħa ta’ kordi-
nazzjoni, li jirrappreżentaw nofs in-numru ta’ laqgħat 
ta’ kordinazzjoni għas-sena sħiħa. Franza weħidha 
tirrappreżenta 25% tal-pajjiżi rikjedenti. In-Norveġja 
ġiet inkluża għall-ewwel darba fl-istatistiċi ta’ l-2008, 
għaliex organizzat ħames laqgħat ta’ kordinazzjoni.

Figura 13: Fl-2008, l-Eurojust talab l-involviment ta’ 
Stati terzi f’141 okkażżjoni, kif imqabbel ma' 117-il 
talba fl-2006 u 188 fl-2007. Pajjiżi Terzi ġew involuti 
f’39 laqgħa ta’ kordinazzjoni.

It-Tabella 14 hawn taħt turi l-korpi l-oħra fi ħdan l-Unjo-
ni Ewropea u l-organizzazzjonijiet internazzjonali l-oħra 
li ġew mitluba jieħdu sehem f’każijiet operattivi ta’ 
l-Eurojust u li pparteċipaw f’laqgħat ta’ kordinazzjoni.

Figura 12: Laqgħat ta’ Kordinazzjoni - Pajjiżi Rikjedenti 2007-2008

Figura 13: Laqgħat ta’ Kordinazzjoni - Pajjiżi Rikjedenti 2007-2008
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Figura 14: Korpi Ewropej u Organizzazzjonijiet Internazzjonali

2005 2006 2007 2008
Laqgħat	ta'	

kordinazzjoni 
2007

Laqgħat	ta'	
kordinazzjoni 

2008

L-Europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Il-Kunsill	Ewropew 0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

Nazzjonijiet	Uniti 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Pulizija	Nordika	u	
Koperazzjoni	Doganali	

0 0 1 0 0 0

UNMIK 0 0 0 1 0 1

TOTAL 13 10 32 38 14 29

Talbiet rigward l-Artikoli 6(a) u 7(a) tad-
Deċiżjoni ta’ l-Eurojust

Matul l-2008, inħarġu tnax-il talba għal 

każijiet skond l-Artikolu 6(a) tad-Deċiżjoni 

ta’ l-Eurojust. 

Tmien talbiet kienu abbażi ta’ l-Artikolu 6(a)(v). F’żewġ 

każijiet, is-Sezzjoni Taljana talbet lill-awtoritajiet nazzjo-

nali tagħha biex jikkunsidraw li jipprovdu informazzjoni. 

Każ wieħed kien jirrigwarda frodi u riċiklaġġ ta’ flus li 

ġie reġistrat mill-Italja; il-każ l-ieħor kien każ li għandu 

x’jaqsam ma’ frodi u ġie reġistrat mis-Slovenja.

F’ħames talbiet, is-Sezzjoni Taljana talbet lill-awtori-

tajiet kompetenti biex jikkonsidraw li jikkordinaw bejn 

l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri involuti 

skond l-Artikolu 6(a)(iii). Tliet każijiet involvew frodi, 

wieħed kellu x’jaqsam mal-parteċipazzjoni f’organiz-

zazzjoni kriminali għat-traffikar ta’ immigranti illegali u 

l-ieħor involva terroriżmu. Il-każijiet ġew miftuħa mill-

Portugall, Franza, l-Italja u d-Danimarka.

F’talba oħra, bbażata fuq l-Artikolu 6(a)(i), (iii) and (v), 

l-awtoritajiet Taljani ġew mitluba wkoll biex jikkunsi-

draw jibdew investigazzjoni jew prosekuzzjoni għal atti 

speċifiċi. Il-każ ġie miftuħ minn Spanja.

Tliet talbiet kienu abbażi ta’ l-Artikolu 6(a)(ii). L-ewwel 

talba kellha x’taqsam ma’ traffikar ta’ immigranti illegali 

fejn s-Sezzjonijiet Portugiżi u Spanjoli talbu lill-awtori-

tajiet tagħhom biex jaċċettaw li l-awtoritajiet Portugiżi 

kienu f’pożizzjoni aħjar biex iwettqu l-prosekuzzjoni ta’ 

dawn l-atti u biex jikkunsidaw il-possibbiltà biex jitolbu 

lill-Eurojust biex jappoġġja l-possibiltà ta’ aktar kordi-

nazzjoni. Din ir-rakkomandazzjoni ġiet aċċettata.

It-tieni talba għandha x’taqsam ma’ każ ta’ offiża gravi 

fuq il-persuna. Is-Sezzjoni Spanjola talbet lill-awtori-

tajiet nazzjonali tagħha biex jaċċettaw li l-awtoritajiet 

Finlandiżi kienu f’pożizzjoni aħjar biex iwettqu l-pro-

sekuzzjoni ta’ dawn l-atti u biex jitrasferixxu l-proċeduri. 

Il-każ ġie miftuħ mill-Finlandja.

It-tielet talba għandha x’taqsam ma’ ħtif ta’ persuni fejn 

is-Sezzjoni Portugiża talbet lill-awtoritajiet nazzjonali 

tagħha biex jaċċettaw li l-awtoritajiet Spanjoli kienu 

f’pożizzjoni aħjar biex iwettqu l-prosekuzzjoni ta’ dawn 

l-atti. Is-Sezzjoni Portugiża talbet lill-awtoritjiet nazzjo-

nali tagħha sabiex jikkordinaw ma’ l-awtoritajiet kom-

pententi Spanjoli u biex jikkunsidraw jitolbu lill-Eurojust 

biex jappoġġja l-possibiltà ta’ aktar kordinazzjoni. Din 

ir-rakkomandazzjoni ġiet aċċettata.  

L-aħħar talba, bbażata fuq l-Artikolu 6(a)(i), għandha 

x’taqsam ma’ każ ta’ frodi, b’mod partikolari l-falsifi-

kazzjoni u l-piraterija ta’ prodotti. Is-Sezzjoni Taljana 

talbet lill-awtoritajiet nazzjonali tagħha biex jikkunsi-

draw iwettqu investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta' atti 

speċifiċi f’każ Franċiż.

Matul l-2008, ma nħarġet l-ebda talba għal 

każijiet skond l-Artikolu 7(a) tad-Deċiżjoni 

ta’ l-Eurojust. 

L-Eurojust jixtieq jenfasizza l-importanza ta’ l-użu 

xieraq ta’ l-Artikoli 6(a) u 7(a) li jiftaħ il-bibien għal 

soluzzjonijiet ħafna aktar dinamiċi u mgħaġġlin fil-

kordinazzjoni u temm ta’ konflitti ta’ ġurisdizzjoni.Iżda, 

l-Eurojust għandu bżonn jikkjarifika illi sar ftehim ma’ 

l-awtoritajiet nazzjonali dwar l-azzjonijiet kif deskritti 

fl-Artikoli 6(a) u 7(a) meta attendew il-laqgħat ta’ kor-

dinazzjoni.
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Avviż ta’ Mandat ta’ Arrest Ewropew (EAW)

L-Eurojust għandu tliet objettivi prinċipali fil-qasam tal-

EAWs:   

• Li jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ l-EAWs (Artikolu 

3 tad-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust)

• Jagħti parir fl-eventwalità ta’ qbil f’EAWs (l-Arti-

kolu 16 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill tat-13 

ta’ Ġunju 2002 dwar il-Mandat ta’ arrest ewro-

pew, 2002/584/JHA (hawn iżjed ‘l quddiem “EAW 

FD”)). 

• Jirċievi rapporti dwar ksur ta’ termini perentorji 

(l-Artikolu 17 ta’ l-EAW FD).

Hawn taħt hawn dehra ġenerali qasira tax-xogħol f’dawn 

it-tliet oqsma.

1. Każijiet li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ l-EAWs

Ġew reġistrati fl-Eurojust total ta’ 237 każ fl-2008 

biex tiġi faċilitata l-implimentazzjoni ta’ EAW. Żewġ 

każijiet biss involvew kwestjonarju ġenerali; il-każijiet 

l-oħra kienu operattivi. Mit-total kollu tal-każijiet, 107 

għandhom pendenti.

F’xi każijiet, hemm bżonn li tiġi żgurata l-kordinazzjoni 

ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-EAWs meta jkun hemm kon-

flitt ma’ mandati ta’ arrest nazzjonali għall-istess tip ta’ 

attivitajiet kriminali biex jiġi żgurat l-użu xieraq fuq bażi 

ta’ għażla biex ma tiġix implimentata l-EAW, parikolar-

ment f’każijiet ta’ investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet 

paralleli għall-istess att.  

2. Każijiet li jikkonċernaw l-Artikolu 16 ta’ l-EAW FD

Fl-2008, kien hemm erba’ każijiet ta’ l-Eurojust li ttrat-

taw ma’ EAWs li kienu konfliġġenti ma’ xulxin. Tliet 

każijiet ġew reġistrati mill-Belġju (lejn Franza, ir-Renju 

Unit, il-Lussemburgu u l-Italja) u każ wieħed mir-Re-

pubblika Ċeka (lejn ir-Renju Unit). 

3. Każijiet li jikkonċernaw l-Artikolu 17 ta’ l-EAW FD

Total ta’ 28 każ dwar ksur ta’ termini perentorji ġew 

rapportati lill-Eurojust fl-2008. Il-Figura 17 ta’ hawn 

taħt turi żewġ illustrazzjonijiet li juru d-distribuzzjoni ta’ 

każijiet li jinvolvu l-Artikolu 17 skond il-pajjiż li bagħat 

il-każ lill-Eurojust (il-pajjiż li bagħat il-każ, jista’ jkun 

il-pajjiż li jista’ jkun qed jeżegwixxi jew il-pajjiż emit-

tenti) kif ukoll dawk il-pajjiżi l-oħra involuti.

Figura 15: L-Implimentazzjoni ta’ l-EAW tal-Pajjiżi Rikjedenti fl-2008
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Mill-pajjiżi rikjedenti, l-Olanda huwa l-pajjiż li l-aktar li jagħmel talbiet.
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Figura 16: L-Implimentazzjoni ta’ l-EAW tal-Pajjiżi Mitluba fl-2008

Figura 17: Każijiet ta’ l-Artikolu 17
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Ir-raġuni prinċipali indikata mill-Istati Membri għaliex 
ma setgħux jimplimentaw l-EAW fit-terminu perentorju 
skond l-Artikolu 17 ta’ l-EAW FD kien il-fatt li l-awtorità 
emittenti ġiet mitluba biex tagħti informazzjoni addiz-
zjonali u dan il-proċess (riċevuta tat-talba, il-ħruġ ta’ 
informazzjon mill-faxxikoli u t-traduzzjoni) kompla dew-
wem il-proċedura. 

Xi raġunijiet oħra għaliex ma ġewx implimentati l-EAW 
fit-termini perentorji skond l-Artikolu 17 jinkludu:  

• it-talba lill-awtorità emittenti biex tipprovdi garan-
zija li l-persuna tinbagħat lura biex tiskonta l-sen-
tenza;

• id-dewmien fil-kunsinna tal-verżjoni oriġinali ta’ 
l-EAW;

• id-deċiżjoni biex tiġi ċeduta l-persuna mitluba ġiet 
appellata b’suċċess (kif ukoll għaliex ċertu infor-
mazzjoni kienet nieqsa fil-mandat li nħareġ); u

• id-deċiżjoni biex tiġi ċeduta l-persuna mitluba 
waslet fit-terminu perentorju, iżda l-implimen-
tazzjoni ġiet impeduta minħabba l-istat ta’ saħħa 
tal-persuna suspettata jew minħabba diffikultajiet 
biex tiġi mħarrka.

Timijiet ta’ Investigazzjoni Konġunta 

L-esperjenza prattika u l-għarfien mill-prattikanti tal-
JITs qegħdin jiżdiedu matul is-snin li għaddew. Fl-2008, 
il-Membri Nazzjonali talbu lill-awtoritajiet nazzjonali 
tagħhom sabiex jikkunsidraw iwaqqfu JIT f’21 każ.  

Qed tiġi esplorata l-possibbiltà li l-Eurojust jakkwista 
finanzjament konġunt mill-Komunità biex jiffinanzja 
l-JITs taħt il-Programm tal-Kummissjoni, “Prevenzjoni 
u ġlieda kontra l-kriminalità”, u pass ieħor sar fl-2008, 
meta l-Eurojust (fil-kapaċità tiegħu bħala imsieħeb fil-
qafas) ingħata għotja biex jikkofinanzja lill-JITs, liema 
proċedura bħalissa għadha għaddejja.  

Fil-15 u 16 ta’ Diċembru, l-Eurojust u l-Europol żammew 
ir-raba’ laqgħa tan-netwerk ta’ l-esperti nazzjonali 
dwar JITs, li nżammet fis-sit ta’ l-Eurojust, u attendew 
esperti mill-Istati Membri, l-OLAF, l-Eurojust u l-Eu-
ropol, u r-rappreżentanti tas-Segretarjat Ġenerali tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni. Din is-sena, attendew ukoll 

rappreżentanti mill-Istati Uniti. Saru preżentazzjonijiet 

mill-esperti JIT nazzjonali, u saru żewġ workshops li ffu-

kaw fuq l-esperjenzi prattiċi tal-JITs, inkluż it-tkabbir ta’ 

l-għarfien u l-ġbir ta’ evidenza. Ir-rwoli ta’ faċilitazzjoni 

ta’ l-Eurojust u ta’ l-Europol ġew rikonoxxuti u waħda 

mill-konklużjonijiet ewlenin kienet illi l-involviment tal-

pulizija u dik tal-ġudikatura mill-istadju ta’ l-ippjanar 

bikri u dik tat-teħid tad-deċiżjoni sabiex jitwaqqaf JIT 

hija importanti. It-test tal-Konklużjonijiet jinsab fid-

Dokument tal-Kunsill 17512/08 tad-19 ta’ Diċembru 

2008.

L-Eurojust u l-Europol ukoll irrapportaw dwar il-pro-

gress tagħhom billi ipprovdu u ppubblikaw manwal 

tal-JITs. Dan il-manwal jissuplimenta d-dokument 

preżenti ta’ l-Eurojust u l-Europol “Il-Gwida dwar 

il-leġislazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE dwar JITs”. 

Il-manwal il-ġdid ġie mqassam lill-esperti nazzjonali 

JIT u lill-parteċipanti l-oħra waqt is-seminar. L-għan 

ewlieni ta’ dan il-manwal huwa li jinforma l-prattikanti 

dwar il-bażi legali u dwar il-ħtiġiet biex jitwaqqaf JIT u 

biex jipprovdi pariri dwar meta JIT jista’ isir użu minnu 

b’mod utli. Il-manwal jipprova wkoll jiċċara l-possibiltà 

ta’ diżgwit dwar il-JITs, biex jinkoraġġixxi prattikanti 

biex jagħmlu użu ta’ din l-għodda relattivament ġdida 

li żżid il-valur ta’ l-investigazzjonijiet tagħhom, u b’mod 

ġenerali biex tiġi żviluppata l-koperazzjoni internazzjo-

nali f’materji kriminali. Il-manwal jimmira biex jagħmel 

użu mill-esperjenzi prattiċi maqsuma kif ukoll materjal 

minn seminars u minn laqgħat. Bħala dokument ħaj, 

il-manwal għandu jiġi aġġornat b’mod regolari, parti-

kolarment minħabba r-rispons ta’ l-esperjenzi prattiċi 

ta’ xogħol fil-każijiet.  

Oqsma ta’ Kriminalità Prinċipali

Hawn taħt ser issib informazzjoni dwar reati kriminali 

speċifiċi u attivitajiet konnessi ma’ kull wieħed mill-

oqsma li ġejjin: Terroriżmu, Falsifikazzjoni, Traffikar ta’ 

Droga, Traffikar ta’ Bnedmin, Riċiklaġġ ta’ Flus, Reati 

kontra l-Proprjetà jew Beni Pubbliċi inkluża Frodi, Reati 

kontra l-Ħajja, il-Persuna jew il-Libertà Personali, u 

Reati Elettroniċi.

Dawn it-tipi ta’ kriminalità jinvolvu numru kbir ta’ 

każijiet. L-isforz biex jiġu appoġġjati l-awtoritajiet naz-

zjonali f’dawn il-każijiet huwa ta’ prijorità għolja għall-

Eurojust.
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Terroriżmu

Figura 18: Każijiet dwar Terrorriżmu fl-2004-2008
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Ġew organizzati laqgħat ta’ strateġija u ta’ tattika 

fl-2008 biex tiġi promossa u msaħħa l-koperazzjoni 

ġudizzjarja bejn Stati Membri fil-qasm tal-ġlieda kontra 

t-terroriżmu. Dawn il-laqgħat offrew ukoll il-possibiltà 

biex jiġu skambjati b’mod dirett informazzjoni u l-aħjar 

prattika.

L-Eurojust ikkontribwixxa (fuq il-bażi ta’ kontribuzzjon-

jiet riċevuti mill-awtoritajiet nazzjonali kollha tas-27 Stat 

Membru responsabbli għal affarijiet li għandhom x’jaq-

smu mat-terroriżmu) lejn ir-rapport ta’ l-Europol dwar 

is-Sitwazzjoni u x-Xejriet rigward it-Terroriżmu (TE-SAT 

2008) u pproduċa l-ewwel ħarġiet ta’ Monitorraġġ fuq 

Kundanni tat-Terroriżmu, li jiġbru fihom informazzjoni 

dwar kundanni u liberazzjoni minn reati ta’ terrorriżmu 

bbażata fuq għejjun miftuħa u jipprovdu informazzjoni 

analitika u ta’ statistika.

Fl-2008 żdiedet il-kollaborazzjoni ma’ kontropartijiet ta’ 

l-UE u l-koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internaz-

zjonali u ma’ Stati terżi. 

Każijiet	ta’	Terroriżmu	fl-2008 Total

Finanzjament ta’ terroriżmu 8

Terroriżmu u reati kommessi jew li 
x’aktarx jiġu kommessi fil-kors ta’ 
attivitajiet terroristiċi

23

Tipi oħra 8

L-Eurojust, fl-2008, irreġistra 39 każ ġdid dwar 

terroriżmu operattiv. Għalkemm in-numru ta’ każijiet ta’ 

terroriżmu jidher li qiegħed stabbli meta mqabbel mas-

sena li għaddiet, il-każijiet li jinvolvu l-iffinanzjar ta’ 

terroriżmu żdiedu. Spanja, Franza u r-Renju Unit kienu 

l-aktar pajjiżi mitluba għal każijiet li għandhom x’jaq-

smu mat-terroriżmu, waqt illi ħamsa minn sitt laqgħat 

ta’ kordinazzjoni ġew organizzati mill-Italja.

Il-gruppi fundamentalisti jibqgħu prevalenti fl-investi-

gazzjonijet mibgħuta lill-Eurojust, segwiti mill-gruppi 

separatisti. Ix-xejra hija wkoll ikkonfermata mill-in-

formazzjoni dwar verdetti dwar terroriżmu mibgħuta 

lill-Eurojust mill-awtoritajiet nazzjonali fil-kuntest tad-

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Settembru 2005 dwar 

l-iskambju ta’ informazzjoni u koperazzjoni rigward 

reati terroristiċi (2005/671/JHA).

Nofs il-verdetti sottomessi għandhom x’jaqsmu ma’ 

gruppi ta’ terroristi fundamentalisiti (190 mit-total ta’ 384 

verdett), waqt li 148 verdett jirreferru prinċiparjament 

għall-gruppi separatisti. 10 Stati Membri biss irrappor-

taw verdetti minn proċeduri tal-qorti rigward terroriżmu: 

Il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, 

l-Italja, l-Olanda, Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit. 

Ir-riżultati tal-proċeduri tal-qorti fl-2008 juru li l-medja 

ta’ l-għoti ta’ sentenżi fl-Istati Membri li jirrapportaw 

il-kundanni kienet ftit anqas minn għaxar snin. Ta min 

wieħed jinnota r-rati għolja ta’ kundanna tal-Ġermanja, 

Franza u ta’ l-Italja. Ir-rata medja ta’ liberazzjoni naqset 

ftit mill-2007 (minn 27% għal 23%).
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Falsifikazzjoni 

Figura 19: Każijiet dwar Falsifikazzjoni fl-2004-2008

0

20

40

60

80

100

120

20082007200620052004

19

44

67

108

94

In-numru ta’ każijiet dwar falsifikazzjoni li intbagħtu lill-

Eurojust kompla jiżdied (108 każijiet operattivi ġodda 

meta mqabbel ma’ 94 fl-2007). Ix-xejra hija partikolar-

ment sinjifikanti rigward il-piraterija ta’ prodotti (Franza 

għandha rwol importanti fir-reġistrazzjoni ta’ każijiet 

ġodda) u f’każijiet ta’ falsifikazzjoni ta’ flus/mezzi ta’ 

ħlas (inklużi sitt każijiet ta’ falsifikazzjoni ta’ l-Euro).

Każijiet	ta’	Falsifikazzjoni	
fl-2008

Total

Falsifikazzjoni u piraterija ta’ prodotti 12

Falsifikazzjoni ta’ dokumenti ammini-
strattivi u traffikar tagħhom

46

Falsifikazzjoni ta’ flus u mezzi ta’ ħlas 50

Għaldaqstant, in-numru ta’ laqgħat ta’ kordinazzjoni li 

ġew organizzati mill-Eurojust rigward dawn il-każijiet 

ukoll żdied (minn 4 fl-2007 għal 15 fl-2008). Fl-2008, 

l-Eurojust ġie assoċċjat ma’ żewġ AWFs ta’ l-Europol li 

ffukaw fuq falsifikazzjoni, li wasslet għall-involviment ta’ 

l-Eurojust f’laqgħat ta’ esperti li ġew miżmuma għand 

l-Europol, u l-involviment ta’ l-Europol f’ħafna mill-

każijiet operattivi kumplessi ta’ l-Eurojust. 

Traffikar tad-Droga

It-tneħħija tal-maġġoranza ta’ verifiki fuq il-fruntieri 

interni għamlet l-UE suq aktar attraenti għad-drogi 

illegali u l-akkwist u d-distribuzzjoni ta’ materja prima 

saru aktar faċli.

Ix-xejra ta’ distribuzzjoni ġeografika identifikata fl-2007 

tkompli fl-2008 bil-pajjiżi l-aktar rikjedenti jkunu Spanja, 

l-Olanda u l-Italja, segwiti mill-qrib mill-Ġermanja, 

Franza, ir-Renju Unit u l-Belġju. Is-Sezzjonijiet Taljani u 

Olandiżi żiedu b’mod sinjifikanti ix-xogħol fuq il-każijiet 

tagħhom (kważi d-doppju fil-każ ta’ l-Italja) bħala 

pajjiżi rikjedenti, għalhekk juru żieda fil-kuntatti bejn 

l-awtoritajiet nazzjonali ta’ dawn il-pajjiżi u l-Eurojust. 

B’referenza għall-każijiet kumplessi speċifiċi, ġiet iden-

tifikata fix-xogħol tal-każijiet ta’ l-Eurojust, żieda ta’ 

l-involviment ta’ gruppi kriminali Niġerjani.  

In-numru ta’ laqgħat ta’ kordinazzjoni organizzati mill-

Eurojust rigward il-każijiet ta’ traffikar ta’ droga kważi 

rdoppja fl-2008 (24 każ fl-2007 u 40 każ fl-2008), 

għalhekk tidher żieda f’każijiet kumplessi li jeħtieġu kor-

dinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta’ ħafna pajjiżi. 

Partikolarment interessanti huwa n-numru ta’ laqgħat 

ta’ kordinazzjoni organizzati mis-Sezzjoni Taljana, li juru 

li żdiedu b’ħames darbiet.  

L-Eurojust appoġġa x-xogħol preparatorju rigward il-

Pjan ġdid Ewropew ta’ Azzjoni dwar id-Drogi għall-

2009-2012 organizzat mill-Grupp ta’ Ħidma Orizzontali 
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Figura 20: Każijiet dwar Traffikar tad-Droga fl-2004-2008
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tal-Kunsill dwar id-Drogi. Il-Presidenza Franċiża insistiet 

fuq l-importanza ta’ l-Eurojust rigward l-implimentaz-

zjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni ġdid, partikolarment rigward 

il-koperazzjoni fuq l-infurzar tal-liġi fl-UE. 

Traffikar tal-Bnedmin

Kif enfassizzat fl-Abbozz ta’ Konklużjonijiet li jistabbilixxi 

l-prijoritajiet ta’ l-UE fil-ġlieda kontra l-kriminalità orga-

nizzata bbażata fuq il-Valutazzjoni tat-Theddida tal-Kri-

minalità Organizzata (OCTA) ta’ l-2007, il-ġarr u t-traf-

fikar ta’ bnedmin (THB) konnessi ma’ l-immigrazzjoni 

illegali għandhom ikunu fost il-prijoritajiet prinċipali. 

Bħala risposta, l-Eurojust żamm laqgħat strateġiċi 

rigward it-THB u rigward il-protezzjoni tax-xhieda 

f’Mejju ta’ l-2008 f’Portorož, is-Slovenja, bl-appoġġ 

tal-Presidenza Slovena. Il-mira ta’ din il-laqgħa kienet 

li jsir għarfien tal-fenomenu kriminali ġenerali kif ukoll 

il-mekkaniżmu speċjali, standards u l-aħjar prattika li 

jkollhom, jew li għandhom jiġu stabbiliti u implimentati 

biex jiġu protetti l-vittmi tat-THB waqt l-investigazzjoni-

jiet u l-prosekuzzjonijiet. 

Figura 21: mill-2004, it-THB irrappreżenta 5.7% tax-

xogħol fuq il-każijiet ta’ l-Eurojust, b’total ta’ 230 każ, 

u 6.9% tax-xogħol fuq il-każijiet għall-2008, b’total ta’ 

83 każ (il-maġġoranza jirreferu għal THB għall-skopijiet 

ta’ sfruttament sesswali). Għandu jiġi rimarkat li dawn 

l-istatistiċi ma jinkludux il-każijiet ta’ traffikar ta’ immi-

granti illegali (20 każ fl-2008).

Bl-eċċezzjoni ta’ l-2006, in-numru ta’ każijiet tat-THB 

żdied b’medja ta’ 17-il każ meta mqabbel mas-sena ta’ 

qabel. 

Ir-Rumanija, il-Bulgarija u r-Repubblika Ċeka kienu 

l-aktar pajjiżi rikjedenti frekwenti, waqt li l-Italja u 

Spanja kienu l-aktar pajjiżi mitluba. In-numru ta’ tal-

biet lill-Italja baqa’ kostanti matul l-aħħar sentejn (14-il 

każ), filwaqt li Spanja rduppjat l-involviment tagħha 

bħala pajjiż mitlub għal dan it-tip ta’ reat minn seba’ 

fl-2007 għal 14 fl-2008.

Ir-reġistrazzjoni ta’ każijiet THB fil-Bulgarija fl-2008 

żdiedet drammatikament meta mqabbla mas-sena ta’ 

qabel (minn każ wieħed għal 12), filwaqt li r-Rumanija 

għad għanda l-akbar numru ta’ każijiet, iżda in-numru 

mill-2007 ma żdiedx (17-il każ).  

In-numru ta’ laqgħat ta’ kordinazzjoni rigward każijiet 

tat-THB ukoll żdied fl-2008, b’total ta’ 8 laqgħat ta’ 

kordinazzjoni. 
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Riċiklaġġ ta’ Flus

Ix-xogħol fuq il-każijiet ta’ l-Eurojust rigward riċiklaġġ 

ta’ flus żdied fis-sena mill-2004 sa l-2007 b’medja ta’ 28 

każ. Fl-2008, waqfet ix-xejra ta’ tkabbir u ġew reġistrati 

total ta’ 103 każijiet rigward ir-riċiklaġġ ta’ flus. 

Ir-riċiklaġġ ta’ flus jirrapreżenta 8.5% tax-xogħol fuq 

il-każijiet totali ta’ l-Eurojust, b’345 każ li ġew reġistrati 

mill-2004. In-numru ta’ każijiet ta’ riċiklaġġ ta’ flus li 

ġew reġistrati fl-2008 jirrapreżenta 8.6% tal-każijiet li 

ġew reġistrati matul is-sena.

Fl-2007, il-pajjiżi li l-aktar frekwentement irreġistraw 

każijiet ta’ dan it-tip ta’ reat kienu il-Portugall u 

r-Rumanija, b’għaxar u tmien każijiet, rispettivament. 

Fl-2008, il-Portugall irreġistra l-maġġoranza ta’ dawn 

il-każijiet, segwit mill-qrib mill-Olanda (17 u 14-il każ, 

rispettivament).  

Figura 21: Każijiet ta’ Traffikar ta’ Bnedmin fl-2004-2008

Figura 22: Każijiet ta’ Riċiklaġġ ta’ Flus fl-2004-2008
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Il-pajjiżi l-aktar mitluba fl-2008 rigward każijiet ta’ 

riċiklaġġ ta’ flus kienu Spanja u Franza, b’22 u 18-il każ, 

rispettivament.

In-numru ta’ laqgħat ta’ kordinazzjoni fl-2008 żdied 

b’mod minimu, b’total ta’ 18.

L-Eurojust kien involut f’AWF wieħed ta’ l-Europol rig-

ward ir-riċiklaġġ ta’ flus.

Reati kontra l-Proprjetà u l-Beni Pubbliċi 

inkluża l-Frodi 

L-Eurojust irreġistra total ta’ 500 każ ta’ reati kontra 

l-proprjetà u l-beni pubbliċi inkluża l-frodi. Dawn il-

figuri jinkludu każijiet reġistrati f’wieħed (jew aktar) 

minn dawn is-sotto kategoriji li ġejjin: Serq organizzat, 

traffikar illeċitu ta’ beni kulturali, inklużi antikitajiet u 

xogħolijiet ta’ l-arti, qerq u frodi, racketeering u estor-

sjoni, falsifikazzjoni u piraterija ta’ prodotti, falsifikaz-

zjoni ta’ dokumenti amministrattivi u traffikar tagħhom, 

falsifikazzjoni ta’ flus u ta’ mezzi ta’ ħlas, korruzzjoni, u 

l-kategorija li fadal Tipi oħra ta’ reati kontra l-proprjetà 

jew beni pubbliċi inkluż frodi. Hemm xi kummenti 

dwar xi uħud mis-sotto kategoriji fit-taqsima bit-titolu 

Falsifikazzjoni. L-istatistiċi f’din it-taqsima jiffokaw fuq 

il-kategorija ta’ Qerq u ta' Frodi, liema kategorija 

tirrapreżenta s-sotto kategorija prinċipali ta’ dan it-tip 

ta’ reat.

Figura 23: mill-2004, il-każijiet ta’ qerq u ta' frodi, 

inklużi frodi fit-taxxa, frodi elettronika, frodi ta' drittijiet 

imħallsa bil-quddiem, approprjazzjoni in debita ta’ attiv 

korporattiv u frodi fil-VAT, żdiedu b’medja annwali ta 

40 każ. Fl-2008, dan it-tip ta’ reat ikkostitwixxa 16% 

tax-xogħol fuq il-każijiet ta’ l-Eurojust għas-sena b’192 

każ. 

L-Eurojust organizza 15-il laqgħa ta’ kordinazzjoni rig-

ward qerq u frodi.

L-Eurojust kien involut f’AWF wieħed ta’ l-Europol rig-

ward frodi ċirkolari.

Figura 23: Każijiet ta’ Qerq u ta’ Frodi fl-2004-2008
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Figura 24: Reati kontra l-Ħajja, il-Persuna jew il-Libertà Personali fl-2004-2008
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Reati kontra l-Ħajja, il-Persuna jew il-Libertà Personali

Il-każijiet ta’ l-Eurojust elenkati taħt il-kategorija Reati 

kontra l-ħajja, il-persuna jew il-libertà personali żdiedu 

bejn wieħed u ieħor b’9% meta mqabbel mas-sena ta’ 

qabel (12-il każ aktar), u intlaħaq in-numru ta’ 146 każ  

reġistat fl-2008.  

Dan it-tip ta’ reat jinkludi s-sotto kategoriji, Omiċidju, 

Offiżi gravi fuq il-persuna u Ħtif ta’ persuni, arrest ille-

gali u t-teħid ta’ ostaġġi. Il-kategoriji li jikkorrispondu 

għal Omiċidju u Offiżi gravi fuq il-persuna żdiedu b’seba’ 

u b’tmien każijiet rispettivament, meta mqabbel ma’ 

l-2007, waqt li Ħtif ta’ persuni, arrest illegali u t-teħid 

ta’ ostaġġi naqsu b’tliet każijiet.

Reati	kontra	l-ħajja,	il-Persuna	
jew	il-Libertà	Personali	fl-2008

Total

Omiċidju 86

Offiża gravi fuq il-persuna 47

Ħtif ta’ tfal, arrest illegali u teħid ta’ 
ostaġġi

13

Meta wieħed jaqra dawn l-istatistiċi, għandha tingħata 

attenzjoni lill-assoċjazzjoni frekewenti ta’ dawn ir-reati 

vjolenti ma’ traffikar ta’ droga u każijiet tat-THB.

L-Eurojust organizza 11-il laqgħa ta’ kordinazzjoni rig-

ward dawn il-każijiet fl-2008, b’hekk aktar milli rdoppja 

il-figura ta’ l-2007. 

Kriminalita’ elettronika

Figura 25: fl-2008, ġew reġistrati fis-CMS, 31 każ ġdid ta’ 

reati elettroniċi, żieda sinjifikanti matul l-2007 (11-il każ). 

Fl-2008, il-Kummissjoni Ewropea adottat politika 

ġenerali kontra reati elettroniċi biex iżżid l-għarfien 

dwar dan it-tip ta’ reat fl-Istati Membri.

F’Ottubru ta’ l-2008, l-Eurojust żamm laqgħa strateġika 

rigward ir-reati elettroniċi f’Ateni, il-Greċja, bil-

parteċipazzjoni ta’ l-Istati Membri kollha, sabiex tiġi 

provduta informazzjoni dwar l-iżvilupp mgħaġġel u 

s-sofistikazzjoni tar-reati elettroniċi, sabiex ix-xogħol 

ta’ l-Eurojust f’dan il-qasam jiġi pubbliċizzat, u sabiex 

jinkiseb għarfien aħjar ta’ l-eżistenza, l-istruttura u 

l-objettivi tan-netwerk 24/7, in-netwerk internazzjonali 

l-aktar importanti ta’ koperazzjoni tal-pulizija rigward 

reati elettroniċi, stabbilita taħt il-gwida ġenerali tal-

Kunsill ta’ l-Ewropa.  
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Figura 25: Każijiet dwar Reati Elettroniċi fl-2004-2008
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Punt ta’ Kuntatt għall-Protezzjoni tat-Tfal

F’Ottubru ta’ l-2007, waqt laggħa informali f’Lisbona 
tal-JAI, wieħed mis-suġġetti ewlenien taħt diskussjoni 
kien il-protezzjoni tat-tfal. Matul dik il-laqgħa il-Ministru 
tal-Ġustizzja Belġjan ippropona li l-Eurojust jaħtar punt 
ta’ kuntatt rigward kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-protezzjoni tat-tfal. Ftit ġimgħat wara, l-Eurojust 
ħatar Punt ta’ Kuntatt ta’ l-Eurojust għall-Protezzjoni 
tat-Tfal.

Ir-rwol tal-Punt ta’ Kuntatt huwa sabiex tiġi kordinata 
informazzjoni, tinġabar u tiġi identifikata l-aħjar prat-
tika rilevanti, u sabiex tinqasam esperjenza prattika 
miksuba f’attivitajiet operattivi imwettqa fil-kuntest ta’ 
investigazzjonijiet transkonfini ta’ każijiet li għandhom 
x’jaqsmu mat-tfal. Il-ħtif ta’ tfal, l-abbuż sesswali fuq it-
tfal, it-traffikar ta’ tfal u l-pornografija bit-tfal ġew iden-
tifikati bħala t-tipi ta’ reati prinċipali ta’ ċertu inkwiet.  

Il-Punt ta’ Kuntatt jirrapreżenta l-Eurojust f’dan il-qasam 

u ipparteċipa f’konferenzi u seminars biż-żewġt irwoli ta’ 

tkabbir ta’ għarfien tat-twaqqif tiegħu u sabiex jiżgura li 

l-Eurojust ikollu aċċess għall-aħjar prattika fil-każijiet li 

jinvolvu t-tfal. B’żieda ma’ dan, isegwi x-xogħol ta’ korpi 

attivi kompetenti (Ewropej u internazzjonali) fil-qasam 

tal-protezzjoni tat-tfal, jiġifieri l-Europol, l-Interpol u 

l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Droga u l-Kri-

minalità (UNODC), u jagħti pariri lill-Membri Nazzjonali 

ta’ l-Eurojust dwar ix-xogħol fuq il-każijiet li jinvolvu 

t-tfal. Kif ukoll, il-Punt ta’ Kuntatt iżomm dehra ġenerali 

ta’ statistika kostanti u aġġornata ta’ kull każ li għandu 

x’jaqsam mat-tfal li jkun qed jiġi trattat mill-Eurojust. 

Per eżempju, f’każijiet li għandhom x’jaqsmu mat-tfal, 

l-involviment ta’ l-Eurojust żdied b’mod kontinwat, 

minn erba’ każijiet fl-2004 għal 25 każ fl-2008, bir-

Renju Unit, l-Italja, ir-Rumanija u l-Isvezja bħala l-aktar 

pajjiżi li jitolbu għajnuna u l-Italja, l-Olanda, Franza u 

l-Ġermanja bħala l-pajjiżi l-aktar li ġew mitluba. L-aktar 

tipi frekwenti ta’ reati kienu l-abbuż sesswali tat-tfal 

b’25%, segwit wara bir-reat ta’ pornografija bit-tfal 

b’24% u THB li jinvolvu t-tfal b’20%. 

Fl-2008, il-Punt ta’ Kuntatt saħħaħ il-koperazzjoni 

ma’ l-Europol, l-Interpol u l-Kummissjoni Ewropea, u 

stabbilixxa kuntatt mill-qrib mal-Koalizzjoni ta’ Persuni 

Interessati ta’ l-UE kontra l-isfruttament sesswali 

kummerċjali tat-tfal fuq l-Internet. Barra minn dan, il-

Punt ta’ Kuntat niehda paġna tal-web li hija aċċessibbli 

direttament mis-sit tal-web ta’ l-Eurojust. Il-paġna 

tal-web fiha deskrizzjoni tal-kompetenzi tal-Punt ta’ 

Kuntatt, statistiċi tal-każijiet ta’ l-Eurojust li jinvolvu 

t-tfal u l-indirizz elettroniku maħsub għall-kuntatti mill-



30

awtoritajiet ta’ l-infurzar tal-liġi u organizzazzjonijiet 

internazzjonali childprotection@eurojust.europa.eu  

Valutazzjoni ta’ Xogħol fuq il-Każijiet

Matul ix-xogħol tiegħu fuq każijiet speċjali, l-Eu-

rojust jiġbor u jqassam informazzjoni dwar l-ostako-

li, il-problemi, l-aħjar prattika u soluzzjonijiet dwar 

il-koperazzjoni ġudizzjarja fil-laqgħat ma’ l-awtori-

tajiet nazzjonali u fil-laqgħat strateġiċi tiegħu.  

Il-laqgħa strateġica dwar “Il-prijoritajiet ta’ l-OCTA 

u l-prosekuzzjonijiet transkonfini” organizzata mill-

Eurojust fil-21 – 22 ta’ Frar 2008, ġiet ippruvata 

li saret partikolarment b’suċċess meta inqasmu 

d-diffikultajiet tal-perspettivi li jiffaċċjaw l-awtori-

tajiet nazzjonali fil-prosekuzzjonijiet transkonfini. 

Rapport sħiħ ġie sottomess lill-Kunsill f’Mejju ta’ 

l-2008, li riżultati prinċipali tiegħu ġew konfermati 

aktar permezz ta’ perjodu ta’ test għal tliet xhur 

(minn Settembru sa Novembru 2008) li matulu 

s-Sezzjonijiet Nazzjonali ta’ l-Eurojust ġew mitluba 

jimlew formula ta’ valutazzjoni fis-CMS għal kull każ 

li jagħlqu.

Mhuwiex sorprendenti li dewmien, kemm fl-esekuz-

zjoni ta’ miżuri investigattivi urġenti kif ukoll fl-

istambju ta’ informazzjoni, ġew rapportati bħala 

ostakoli fil-proċess ta’ koperazzjoni internazzjonali. 

Il-Membri Nazzjonali ta’ l-Eurojust ikkonfermaw dan 

fil-kummenti tagħhom dwar il-każijiet magħluqa, 

u indikaw li, għal ħafna mill-każijiet transkonfini, 

il-proċeduri għall-assistenza legali reċiproka (MLA) 

jdumu wisq. Ir-raġunijiet għal dan id-dewmien 

ivarjaw minn każ għal każ (jiddependi mis-sistema 

legali nazzjonali, l-organizzazzjoni, ir-riżorsi u l-pri-

joritajiet) u m’għandhomx jittieħdu b’mod ġenerali.  

Ostakolu ieħor li ġie identifikat mill-awtoritajiet 

nazzjonali kien li ma kienx hemm kordinazzjoni 

biżżejjed fir-rigward ta’ prosekuzzjoni transkonfini. 

Id-diffikultajiet sabiex jiġi kordinat ix-xogħol ta’ 

ħafna uffiċjali f’kunsinni kontrollati kumplessi ġew 

meqjusa bħal li qed inaqqsu l-effettività ta’ l-azzjoni 

ġudizzjarja kontra l-gruppi kriminali organizzati. 

Għaldaqstant, u bi ftehim mal-mandat kif mfisser fid-

Deċiżjoni ta’ l-Eurojust, l-eżerċizzju ta’ valutazzjoni 

tax-xogħol fuq il-każijiet jenfasizza l-kordinazzjoni 

bħala motivazzjoni frekwenti lill-awtoritajiet nazzjo-

nali sabiex jagħmlu kuntatt ma’ l-Eurojust. L-azzjoni 

meħtieġa tinkludi l-kisba ta’ konnessjonijiet bejn 

investigazzjonijiet, l-organizzazzjoni ta’ laqgħat ta’ 

kordinazzjoni, ir-rinviju ta’ każijiet lil wieħed mill-

pajjiżi involuti u l-organizzazzjoni ta’ miżuri kordi-

nati f’bosta pajjiżi, bħal ma huma arresti, tfittxijiet 

fi djar, tqassim kontrollat, interċettazzjoni ta’ komu-

nikazzjoni bit-telfon, il-ġbir ta’ kampjuni tad-DNA, 

smiegħ ta' xhieda, u l-eżekuzzjoni fl-istess ħin ta’ 

bosta EAWs.  

Minkejja l-eżistenza ta’ ħafna strumenti legali Ewropej 

u internazzjonali li jiffaċilitaw l-armonizzazzjoni tad-

differenzi bejn sistemi kriminali nazzjonali u prattiċi 

legali, ġew identifikati, matul il-laqgħa strateġica, 

bosta eżempji ta’ diskrepanzi li jirriżultaw f’diffi-

kultajiet fil-koperazzjoni (eżempju: id-differenzi fil-

leġislazzjoni dwar il-kunsinni kontrollati, it-termini 

perentorji għall-interċettazzjonijiet u l-protezzjoni 

tax-xhieda u l-familji tagħhom). Barra minn dan, 

ir-ratifikazzjoni sħiħa ta’ uħud mill-istrumenti legali 

rigward il-koperazzjoni ġudizzjarja għadha pendenti 

(eżempju, il-Konvenzjoni ta’ l-2000 dwar l-Assisten-

za Reċiproka f’Materji Kriminali). L-eżerċizzju dwar 

il-valutazzjoni tax-xogħol fuq il-każijet identifika 

aktar dawn il-kwistjonjiet li ġejjin: il-bżonn sabiex 

jitħaffew il-proċeduri tat-teħid u l-ħtiġiet differenti 

fil- proċedura tal-ġbir ta’ evidenza. Rigward dak 

imsemmi l-aħħar, għandha ssir referenza għall-

konklużjonijiet tal-laqgħa ta’ l-esperti tal-JITs li saret 

fl-2008: li r-regoli ta’ Istati Membri li għandhom 

x’jaqsmu mal-ġbir u l-amissibbiltà ta’ evidenza 

jvarjaw; u tista’ tgħin ħafna li kieku l-Istati Membri 

jintroduċu fil-leġislazzjoni tagħhom il-possibilitajiet 

sabiex jiġu aċċettati b’mod faċli l-elementi ta’ provi 

li jkunu ġew miġbura skond ir-regoli barranin.  

B’żieda ma’ l-ostakoli legali imsemmija hawn fuq, 

deher biċ-ċar li l-kwistjonijet prattiċi (eżempju 

l-ostakoli lingwistiċi f’interċettazzjonijiet) u n-nuq-

qas ta’ proattività minn naħa ta’ uħud mill-Ista-

ti Membri, kienu qegħdin jikkontribwixxu għad-

dewmien ta’ MLA. Fl-eżerċizzju tal-valutazzjoni 

tal-każ, ġie imsemmi wkoll il-kwalità fqira ta’ ittri 

rogatorji li rriżulta f’dewmien. 

Ir-riżultati ġenerali rrapportati hawn fuq jeħtieġu 

aktar studju sabiex jiġu identifikati problemi speċifiċi 

li jirriżultaw f’dewmien u f’nuqqas ta’ koperazzjo-

ni f’materji kriminali u sabiex isiru proposti biex 

tiġi msaħħa l-koperazzjoni ġudizzjarja f’materji 

kriminali. Għal dan il-għan, l-Eurojust ser ikompli 

jaħdem sabiex itejjeb l-għodda ta’ valutazzjoni 

tiegħu u l-kunċetti tiegħu għall-ġbir u t-tqassim ta’ 

informazzjoni li għandha x’taqsam mal-koperazzjoni 

ġudizzjarja.  
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Eżempji ta’ Xogħol fuq Każijiet - Introduzzjoni

Selezzjoni ta’ xogħol fuq każijiet u ta’ kontribuz-
zjonijiet għal investigazzjonijiet nazzjonali kumplessi 
tingħata hawn taħt, u tkopri firxa wiesgħa ta’ reati serji 
transkonfini.

Każ Nru. 1 – L-Iffinanzjar tat-Terroriżmu

Dewmien ta’ ittri rogatorji

Fl-2006, l-Eurojust organizza laqgħa ta’ kordinazzjoni 
sabiex jiżgura l-implimentazzjoni mgħaġġla ta’ bosta 
ittri rogatorji urġenti f’każ li kellu x’jaqsam ma’ l-iffinan-
zjar tat-terroriżmu miftuħ mill-awtoritajiet ġudizzjarji 
Belġjani u b’konnessjonijiet ma’ l-Italja (trasferiment 
ta’ flus).  

Żewġ akkużati prinċipali (wieħed ġie arrestat f’Ġunju 
ta’ l-2006 u l-ieħor ħarab lejn il-Pakistan) ġew akkużati 
li ttraffikaw illegalment karti tat-telefon, u l-proffiti 
tagħhom kienu qegħdin jiġu mibgħuta lil bosta gruppi 
terroristiċi fil-Pakistan. 

L-ostakolu prinċipali identifikat f’dan il-każ kien in-
nuqqas ta’ awtorità ċentrali kontra t-terroriżmu fl-Italja 
sabiex isirulha talbiet urġenti għall-għajnuna. 

Is-soluzzjoni proposta matul il-laqgħa ta’ kordinaz-
zjoni fl-2006 (li jintbagħtu l-istess ittri rogatorji lill-
awtoritajiet potenzjalment kompetenti kollha) irriżultat 
insoddisfaċenti, għaliex inqala’ kunflitt ta’ ġurisdizzjoni 
territorjali u konsegwentement ġiet involuta l-Qorti 
Suprema.  

Il-kunflitt ġie prinċipalment ikkawżat għaliex l-istess 
ittra rogatrja, mibgħuta lit-tliet Qrati ta’ Appell, talbet 
li bosta attivitajiet investigattivi għandhom isiru f’ter-
ritorji differenti u għalhekk f’kompetenzi territorjali 
differenti. Waqt li waħda mill-qrati solviet il-problema 
billi sempliċiment eżegwiet il-parti ta’ l-ittra rogatorja 
li għaliha kienet kompetenti, iż-żewġ qrati l-oħra talbu 
kjarifikazzjoni mill-Qorti Suprema, li rriżulta f’dewmien 
ta’ sentejn f’din il-proċedura daqshekk urġenti. 

Każ Nru. 2 - Traffikar tad-droga; kunsinna 

kontrollata 

Arrestat il-grupp Svediż li ttraffika l-anfetamina

L-Eurojust kien involut f’każ li għandu x’jaqsam mat-
traffikar ta’ ammonti kbar ta’ anfetamina minn grupp 
kriminali organizzat Svediż mill-Olanda għall-Isvezja, li 

kien jinvolvi wkoll il-Belġju, il-Ġermanja u d-Danimarka. 

L-Eurojust ikkopera fil-qrib ma’ uffiċjal ta’ kollegament 

Nordiku fl-Aja, li min-naħa tiegħu iffaċilita l-koperaz-

zjoni bejn il-pulizija Svediża, Olandiża u Belġjana, waqt 

li l-Eurojust iffaċilita l-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet 

ġudizzjarji.

L-għan kien biex jinstabu l-fornituri tad-droga, tiġi 

organizzata kunsinna kontrollata, jinħatfu d-drogi u tiġi 

arrestata n-netwerk kriminali kollha. Inżammet laqgħa 

ta’ kordinazzjoni fl-Eurojust mar-rappreżentati mill-

Isvezja, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Olanda, l-Belġju, 

l-Europol u ma’ l-uffiċjal ta’ kollegament Nordiku.

Meta ma nstab xejn fit-tfittxija ta’ l-ewwel maħżen fl-

Olanda, l-awtoritaijiet Olandiżi, li r-riżorsi tagħhom kien 

hemm bżonnhom xi mkien ieħor, wara diskussjoni waqt 

laqgħa ta’ kordinazzjoni, kienu konvinti li kien hemm 

bżonn issir t-tieni tfittxija u sorveljanza tal-maħżen. 

L-għada, instabu kwantitajiet kbar ta’ anfetamina. 

Il-pulizija Olandiża installat tagħmir tekniku u għalhekk 

rnexxilhom isegwu l-azzjonijiet ta’ dawk issuspettati. 

Il-kriminali għabbew il-merkanzija fuq trakk u saqu 

mill-Olanda, għaddew mill-Belġju, il-Ġermanju u d-Da-

nimarka lejn l-Isvezja waqt li kienu taħt sorveljanza 

tal-pulizija.

Ġiet miġbura evidenza tajba ħafna u seba’ persuni ġew 

arrestati fl-Isvezja f’Lulju. F’Ottubru, ċittadin Olandiż 

ġie arrestat fl-Olanda u ftit wara ċeda lilu nnifsu lill-

Isvezja. Seba’ persuni qegħdin taħt kustodja. Ġew 

maqbuda kważi 200 kilogramma droga.  

Każ Nru. 3 - Traffikar ta’ Droga; riċiklaġġ ta’ 

flus

L-Eurojust iffaċilita t-trasmissjoni ta’ informazzjoni u ta’ 

dokumenti f’każ ta’ traffikar ta’ droga u ta’ riċiklaġġ ta’ 

flus li kienu jinvolvu l-awtoritajiet Marokkini. 

Fl-aħħar ta’ Novembru ta’ l-2007, il-pulizija u l-awto-

ritaijet ġudizzjarji Olandiżi talbu għajnuna lis-Sezzjoni 

Olandiża sabiex jgħinuhom fl-investigazzjoni ta’ net-

work organizzata ħafna li kienet involuta estensivament 

fit-trafikkar tad-droga mill-Marokk lejn l-Olanda, u fir-

riċiklaġġ ta’ flus. Kien hemm bżonn jiġu eżegwiti malajr 

kemm jista’ jkun bosta ittri rogatorji u sussegwentent 

ġiet mitluba l-għajnuna tal-kordinazzjoni ġudizzjarja.  

Il-pajjiżi involuti kienu l-Olanda, Spanja, il-Marokk u ftit 

wara l-Isvizzera. Wara żewġ laqgħat ta’ kordinazzjoni, 

intlaħaq ftehim fuq pjan ta’ azzjoni. L-azzjoni kordinata 
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saret f’April ta’ l-2008 f’26 pajjiż differenti. Ġew iffriżati 

miljuni ta’ Euro f’kontijiet bankarji, u ġew maħtufa 

proprjetà, karozzi u dgħajjes f’erba pajjiżi, u twettqu 

l-arresti. L-attivi tan-netwerk għall-perjodu ta’ sentejn 

kienu stmati li huma € 36 miljun u l-parti kbira minn 

dan l-ammont hija preżunta li kienet riċiklata. 

Grazzi għall-kuntatti tajbin u diretti tal-kollegi tas-

Sezzjonijiet Nazzjonali involuti ma’ l-awtoritajiet ta’ 

pajjiżhom u l-kuntatti ġodda stabbiliti fil-Marokk, 

speċjalment il-maġistrat ta’ kollegament Belġjan fil-

Marokk, l-azzjoni u t-trasferiment sussegwenti ta’ infor-

mazzjoni u tad-dokumenti mxew ħarir. 

Każ Nru. 4 - Traffikar ta’ Armi 

Il-kordinazzjoni ta’ investigazzjoni u temm ta’ konflitt 

ta’ ġurisdizzjoni bejn erba’ Stati Membri

F’każ tat-traffikar ta’ armi, l-Eurojust ġie mitlub jgħin, fl-

iskambju ta’ informazzjoni u fil-kordinazzjoni ta’ inves-

tigazzjonijiet bejn erba’ Stat Membri minn maġistrat 

investigattiv Franċiż.  

F’Mejju ta’ l-2008, persuna suspettata li kellha fil-pus-

sess tagħha bosta armi illegali ġiet arrestata fi Franza. 

Il-persuna ssupetata ttrasportat dawn l-armi fuq ordni 

ta’ persuna oħra, li kienet ittrafikat aktar minn 350 

arma ġewwa l-Olanda mill-2006. 

Saret laqgħa ta’ kordinazzjoni fl-Eurojust f’Ġunju ta’ 

l-2008. Matul din il-laqgħa, bl-appoġġ tal-Membri 

Nazzjonali involuti, intlaħaq ftehim sabiex jitwettqu 

investigazzjonijiet paralleli u kordinati fl-Awstrija u fi 

Spanja, fejn inbiegħu l-armi. Intlaħaq ftehim ukoll li 

l-prosekutur Franċiż jittrasferixxi l-kawża lill-awtoritajiet 

ġuddizzjarji Olandiżi, li kienu fl-aħjar pożizzjoni biex 

imexxu l-prosekuzzjoni. 

Każ Nru. 5 - Il-Ġarr ta' l-immigranti illegali 

L-Eurojust, bil-koperazzjoni ma’ l-Europol, ipparteċipa u 

rnexxielu jżarma organizzazzjoni ta’ ġarr ta’ immigranti 

illegali

Ħamsa u sittin persuna ġew suspettati li kienu parti 

minn netwerk kbira kriminali ta’ ġarr ta’ immigranti 

illegali u ġew arrestati madwar l-Ewropa. L-operazzjoni 

twettqet mill-pulizija nazzjonali Spanjola bl-għajnuna 

ta’ l-Europol. Matul l-investigazzjoni li kienet immexxija 

mill-Ispanjoli, deher ċar li n-netwerk kriminali kellha 

konnessjonijiet għall-inqas f’10 Stati Membri oħra.

Mat-talba tal-prosekuturi u l-imħallfin Spanjoli investi-
gattivi, l-Eurojust ġie mitlub jagħti għajnuna fil-kordi-
nazzjoni ta’ l-eżekuzzjoni ta’ miżuri investigattivi f’erba 
Stat Membri u biex jiffaċilita l-MLA u sabiex jiġu impli-
mentati l-EAWs. F’Ottubru ta’ l-2008 saru żewġ laqgħat 
ta’ kordinazzjoni. Matul dawn iż-żewġ laqħgat, intlaħaq 
ftehim illi l-Membri Nazzjonali involuti għandhom jitolbu 
l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom sabiex jikkunsidraw 
biex iwettqu investigazzjoni fuq il-fatti u fuq il-persuni 
suspettati identifikati mill-pulizija Spanjola. Dawn it-tal-
biet saru mis-Sezzjonijiet Nazzjonali Portugiżi u Taljani 
u ġew aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali tagħhom.

Saru aktar laqgħat ta’ kordinazzjoni, u intlaħaq ftehim 
fuq id-dati ta’ l-eżekuzzjoni fl-istess ħin ta’ arresti, u fuq 
talbiet għal tfittxijiet fi djar. L-operazzjoni konġunta ġiet 
immexxija mill-Malaga. Rappreżentanti mill-Eurojust 
inbagħatu lejn Spanja sabiex jingħaqdu ma’ l-uffiċċju 
mobbli ta’ l-Europol, minn fejn setgħu jiġu kordinati 
direttament l-operazzjonijiet f’dan il-qasam. 

Każ Nru. 6 - Il-Ġarr ta' l-immigranti illegali 

L-Eurojust, bil-koperazzjoni ma’ l-Europol, assista fl-
iskambju ta’ informazzjoni u l-kordinazzjoni ta’ arresti 
ta’ netwerk ta’ ġarr ta’ immigranti illegali mifruxa fl-
Ewropa. 

Fuq talba ta’ maġistrati investigattivi Franċiżi, l-Eurojust 
kien involut sabiex jgħin fl-iskambju ta’ informazzjoni u 
fil-kordinazzjoni ta’ investigazzjonijiet bejn disa’ Stati 
Membri. Netwerk irreklutat immigranti illegali fl-Afga-
nistan, fiċ-Ċina, fit-Turkija, fil-Bangladexx u fl-Iraq u 
ttrasportathom lejn varji pajjiżi fl-Ewropa, bħall-Irlanda, 
ir-Renju Unit, in-Norveġja u l-Isvezja. Huwa mifhum illi 
kull persuna li ġiet imdaħħla b’mod klandestin ħallset 
bejn € 10 000 u € 12 000. 

Bħala riżultat tal-kordinazzjoni li saret bl-għajnuna 
ta’ l-Eurojust, f’Ġunju ta’ l-2008, ġew arrestati 75 
persuna suspettata fl-involviment tan-netwerk, minn 
madwar l-Ewropa. L-investigazzjonijiet u l-arresti twet-
tqu fil-Belġju, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, 
in-Norveġja, l-Olanda, l-Isvezja u r-Renju Unit. Kienu 
involuti aktar minn 1300 uffiċjal tal-pulizija.

Din l-operazzjoni konġunta ġiet mibdija f’Pariġi, fejn 
ċentru ta’ kordinazzjoni internazzjonali, li jien jospita 
uffiċjali ta’ kollegament minn bosta Stati Membri ta’ 
l-UE, ġie imwaqqaf mill-uffiċċju ċentrali Franċiż għar-
repressjoni ta’ immigrazzjoni illegali u t-tħaddim ta’ 
barranin mingħajr permessi ta’ residenza (OCRIEST). 
Is-Sezzjoni Nazzjonali Franċiża kienet kontinwament 
f’kuntatt dirett ma’ Pariġi u Sezzjonijiet Nazzjonali oħra. 
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Saru tliet laqgħat għand l-Europol u tliet laqgħat ta’ kor-

dinazzjoni għand l-Eurojust. Barra minn dan, l-Eurojust 

kien responsabbli għall-implimentazzjoni kordinata ta’ 

l-EAWs.

Każ Nru. 7 – Frodi/qari ta’ karti ta’ debitu u 

ta’ kreditu 

L-Eurojust kien involut fil-kordinazzjoni ta’ informazzjo-

ni li wassal għall-iżżarmar b’suċċess ta’ netwerk ta’ qari 

ta’ karti ta’ debitu u ta’ kreditu

F’Awissu ta’ l-2008, is-Sezzjoni Belġjana ta’ l-Eurojust 

ġiet infurmata dwar grupp kriminali li kien involut fil-

qari ta’ karti ta’ debitu u ta’ kreditu, jiġifieri li jitpoġġa 

tagħmir fuq ix-xaqq ta’ fejn tidħoli l-karta f’makna 

pubblika għall-irtirar ta’ flus u tiġi istallata kamera biex 

tirreġistra n-numru tal-kodiċi ta’ karti ta’ debitu u ta’ 

kreditu.  

Dan in-netwerk kien jopera l-Belġju iżda kellu konnes-

sjonijiet ma’ pajjiżi oħra kemm fl-UE kien ukoll mhux 

fl-UE bħalma huma l-Irlanda, l-Italja, il-Ġermanja, 

Spanja, l-Olanda, ir-Rumanija, il-Marokk, il-Kanada u 

l-Awstralja.  

L-Eurojust intalab jgħin bil-kordinazzjoni ta’ l-investi-

gazzjonijiet li kienu għaddejjin fil-pajjiżi kollha involuti. 

F’Settembru ta’ l-2008, l-Eurojust żamm laqgħa ta’ kor-

dinazzjoni biex jiġi faċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni, 

jinħarġu ittri rogatorji malajr u jintlaħaq ftehim rigward 

data komuni għall-azzjonijiet simultanji fil-pajjiżi rile-

vanti.  

F’Novembru ta’ l-2008, tliet azzjonijiet simultanji saru 

f’sitt pajjiżi, li wasslu għal 34 tfittxijiet fi djar, 15-il 

arrest u qbid ta’ materjal, bħala ma huma, software li 

jaqra l-karti ta’ debitu u ta’ kreditu, laptops u karti ta’ 

l-identità foloz.  

Grazzi għall-involviment u l-koperazzjoni ta’ l-Eurojust 

u għall-kollaborazzjoni ma’ l-Europol, kien possibbli li 

jitlaħaq kordinazzjoni fuq firxa kbira ta’ skambju ta’ 

informazzjoni u koperazzjoni internazzjonali.  

Każ Nru. 8 - Frodi Ċirkolari fuq il-VAT 

L-Eurojust appoġġa l-awtoritajiet Ġermaniżi fl-investi-

gazzjoni ta’ każ serju ta’ frodi ċirkolari dwar il-VAT billi 

kkordina azzjonijiet konġunti fl-Istati Membri involuti.

Fl-2007, inbdew investigazzjonijiet fil-Ġermanja kon-

tra 14-il membru ta’ organizzazzjoni kriminali li kienet 

suspettata fi frodi ċirkolari fuq il-VAT li kienet tammonta 
għal bosta miljuni ta’ Euro. L-Eurojust ikkordina azzjoni-
jiet konġunti fl-Istati Membri ta’ l-UE differenti. Fi tmien 
Stati Membri (Ċipru, l-Awstrija, l-Italja, ir-Repubblika 
Ċeka, il-Latvja, il-Litwanja, Spanja u d-Danimarka) ġew 
eżegwiti fl-istess ħin u b’suċċess mandati ta’ tfittxija.  

Fl-2008, l-awtoritajiet Ġermaniżi wettqu aktar inve-
stigazzjonijiet dwar grupp kriminali ta’ 19-il persuna 
suspettata, li kienu jaħdmu f’karigi ta’ responsabbil-
tà f’kumpanniji differenti, li kienu suspettati li kienu 
ċċertifikaw kontijiet falsifikati li kienu jirrigwardaw 
disponiment fittizju ta’ tagħmir elettroniku biex ikollhom 
bażi għal talbiet ta’ rifużjoni fuq il-VAT. L-Eurojust kellu 
rwol importanti fil-kordinazzjoni ta’ azzjonijiet konġunti 
fit-tmien Stati Membri involuti. F’Mejju ta’ l-2008, ġew 
imwettqa azzjonijiet simultanji bbażati fuq mandati 
ta’ tfittxija maħruġa minn qorti Ġermaniża. L-Eurojust 
mexxa l-kordinazzjoni ta’ l-eżekuzzjoni simultanja ta’ 
l-ittri rogatorji fl-Istati Membri differenti bl-attendenza 
ta’ investigaturi mill-uffiċċju ta’ investigazzjoni ta’ taxxa 
kompetenti Ġermaniż.

L-operazzjoni b’suċċess wasslet għall-ġbir ta’ evidenza 
importanti għall-investigazzjonijiet kriminali oħra fil-
Ġermanja.

Każ Nru. 9 - Reati Elettroniċi 

Każ ta’ reat elettroniku (frodi u abbuż ta’ tfal fuq l-inter-
net) u r-rwol tar-Réseaux IP Européens

Réseaux IP Européens (RIPE) u ċ-Ċentru ta’ Kordinazzjoni 
tiegħu huma konċernati fl-allokazzjoni ta’ riżorsi ta’ l-In-
ternet bħal ma huma indirizzi IP. Fl-2008 l-awtoritajiet 
tar-Renju Unit talbu assistenza rigward reati elettroniċi 
li kienu jinvolvu kemm frodi kif ukoll abbuż ta’ tfal fuq 
l-internet. L-Aġenzija dwar il-Kriminalità Organizzata 
Serja (SOCA) f’Londra kienet qabel talbet lill-RIPE, 
bbażat f’Amsterdan, biex ineħħi l-medda ta’ protokoll 
ta’ l-internet (IP) li kien qed jintuża biex jimmira fuq 
istituzzjonijiet finanzjarji fir-Renju Unit għal frodi u 
d-distribuzzjoni ta’ stampi pornografiċi ta’ tfal.

Inżammet laqgħa ta’ kordinazzjoni fl-Eurojust mar-
rappreżentati tas-SOCA, is-Servizz ta’ Prosekuzzjoni tal-
Kuruna, il-pulizija Olandiża u ma’ l-uffiċċju tal-Proseku-
tur Nazzjonali. Fl-aħħar ta’ Settembru, rappreżentanti 
mir-Renju Unit attendew laqgħa ta’ RIPE f’Amsterdam 
biex jiddiskutu liema miżuri setgħu jittieħdu biex iwaqq-
fu l-indirizzi offensivi ta’ l-IP. L-involviment ta’ l-Eurojust 
għen biex l-attenzjoni tiġi ffokata fuq l-importanza 
sabiex tiġi esplorata kull triq possibbli sabiex twaqqaf 
l-użu ta’ riżorsi ta’ l-internet lill-kriminali.  
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Każ Nru. 10 - Kriminalita’ Elettronika 

Il-kordinazzjoni ta’ l-eżekuzzjoni ta’ ittri rogatorji bejn 
erba’ Stati Membri ta’ l-UE u l-USA bl-appoġġ ta’ siste-
ma ta’ konferenza bil-video 

Fl-2008, saret laqgħa ta’ kordinazzjoni fl-Eurojust rig-
ward żewġ każijiet Franċiżi ta’ reati elettroniċi, li kienu 
jinvolvu, fost oħrajn, ir-Rumanija, l-Italia, r-Renju Unit 
u l-USA.  

Ġiet imwettqa frodi, b’mijiet ta’ vittmi, permezz ta’ sit 
fuq il-web ta’ irkant online. F’dawn il-każijiet ta’ “phi-
shing” is-sit tal-web ta’ kumpannija privata ġie użat 
bħala pjattaforma. Il-persuni suspettati użaw l-identità, 
miksuba illegalment, ta’ bejjiegħa veri fuq dan is-sit 
tal-web, għamlu kuntatt max-xerrejja u qarrqu bihom 
fl-użu ta’ sistema ta’ pagament online li kien ġie stab-
bilit minn dik il-kumpannija. Il-pagament għall-oġġetti 
fittizji sar minn vittmi Franċiżi minn kontijiet bankarji 
Franċiżi. Il-flus imbagħad inġabru minn persuni suspet-
tati, użati bħala riċiklaturi, fi Franza, fir-Renju Unit u 
fl-Ungerija.  

Waqt il-laqgħa ta’ kordinazzjoni, li l-għan prinċipali 
tagħha kien jikkonsisti f’li tiġi faċilitata u kordinata 
l-eżekuzzjoni ta’ bosta ittri rogatorji, id-delegazzjoni ta’ 
l-Istati Uniti skambjat informazzjoni mal-parteċipanti 
l-oħra permezz tas-sistema ta’ konferenza bil-video 
ta’ l-Eurojust, bl-interpretazzjoni fl-istess ħin fil-lingwa 
Ingliża u dik Franċiża. Din kienet l-ewwel konferenza 
bil-video bl-interpretazzjoni f’ħin reali li nżammet fl-
Eurojust.

Każ Nru. 11 - Mandat ta’ Arrest Ewropew 

L-Eurojost kellu rwol kruċjali billi ffaċilita EAW għal 
omiċidju

Persuna suspettata Bulgara ġiet arrestata fil-Bulgarija 
għal omiċidju. Inħareġ EAW minn prosekutur fl-Isvezja. 
Il-persuna suspettata appellat kontra l-ordni ta’ ċediment. 
L-awtoritajiet Bulgari sostnew li kienu ser jinfurmaw 
lill-Eurojust u lill-Isvezja hekk kif id-deċiżjoni dwar 
iċ-ċediment kienet ser tibda sseħħ. L-appell tal-persuna 
suspetta ġie irtirat, iżda minħabba f’nuqqas ta’ ftehim, 
la l-Eurojust u lanqas l-Isvezja ma ġew informati ħlief 24 
siegħa biss qabel ma skada l-limitu ta’ għaxart ijiem.

Minħabba l-koperazzjoni eċċellenti li kienet teżisti 

bejn is-Sezzjonijiet ta’ l-Isvezja, tal-Bulgarija, tar-

Repubblika Ċeka u tal-Ġermanja fl-Eurojust u l-uffiċjal 

ta’ kollegament Nordiku f’Sofia, l-Isvezja irnexxhielha 

tiġbor d-deċiżjonijiet neċessarji kollha mill-awtoritajiet 

rilevanti fil-pajjiżi differenti u ġġib lill-persuna suspet-

tata fl-Isvezja qabel ma skada l-limitu taż-żmien. Dan 

ir-riżultat ma kienx ikunu possibbli mingħajr l-assisten-

za ta’ l-Eurojust. 

Każ Nru. 12 - Mandat ta’ Arrest Ewropew

L-Eurojust ipprovda parir li wassal għall-estradizzjoni 

ta’ persuni suspettati ta’ omiċidju u evita kunflitt ta’ 

ġurisdizzjoni bejn il-Ġermanja u l-Italja

Ċittadin Ġermaniż ġie maqtul fl-Italja minn ċittadini 

Ġermaniżi, li minnufih telqu mit-territorju Taljan u 

ħarbu lejn il-Ġermanja. Biex jitwettaq il-prinċipju legali 

sostanzjali ta’ territorjalità, il-prosekutur Taljan beda 

l-investigazzjonijiet tiegħu, biex jiġbor evidenza minn 

barra l-pajjiżi u biex jarresta l-persuni suspettati sabiex 

jiġu estraditi lejn l-Italja bil-ħruġ ta’ Mandati ta’ Arrest 

Ewropew.

Fl-eżekuzzjoni tal-miżuri mitluba (permezz ta’ 

interċettazzjonijiet telfoniċi u sorveljanza), il-liġi 

proċedurali kriminali Ġermaniża kienet tirregola l-in-

vestigazzjonijiet, iżda sabiex tiġi preżentata l-evidenza 

quddiem qorti Taljana fil-fażi proċeduri kriminali, il-ġbir 

ta’ l-evidenza kellu jsir skond il-liġi proċedurali kriminali 

Taljana.   

Fl-istess ħin, ingħatat bidu għal investigazzjoni nazzjo-

nali fil-Ġermanja biex tkun konformi mal-prinċipju ta’ 

ċittadinanza f’każijiet ta’ omiċidju. Minħabba l-azzjo-

nijiet ta’ l-awtoritajiet Ġermaniżi, il-persuni suspettati 

ġew arrestati fil-Ġermanja.  

Sabiex jiġi evitat kunflitt ta’ ġurisdizzjoni, l-Eurojust 

ipprovda parir li wassal biex l-awtoritajiet Ġermaniżi 

aċċettaw li l-Italja tkun il-post tal-prosekuzzjoni, ġie 

eżegwit l-EAW Taljan, u l-persuni suspettati ġew ċeduti 

lill-Italja.
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Il-Membri Nazzjonali ta’ l-Eurojust jiffaċċjaw l-istampa internazzjonali
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3 	 A M M I N I S T R A Z Z J O N I

Żviluppi Ġenerali

L-amministrazzjoni kompliet l-appoġġ tagħha fix-xogħol 

operattiv tal-Kulleġġ. L-Aġent Direttur Amministrattiv 

ħa l-kariga tat-tmexxija ta’ l-amministrazzjoni mid-

Direttur Amministrattiv ta’ qabel, li ħalla lill-Eurojust 

f’Mejju ta’ l-2008. L-għażla għal Direttur Amministrattiv 

ġdid inbdiet fl-2008.

Il-proċedura għar-reklutaġġ ta’ żewġ analisti ġodda 

ta’ tmexxija ta’ każijiet ġiet iffinalizzata fl-2008. Seba’ 

assistenti ta’ tmexxija daħlu fil-karigi tagħhom fl-2008, 

u nbdiet ukoll proċedura għar-reklutaġġ ta’ seba’ assi-

stenti oħra ta’ tmexxija ta’ każijiet. Tmintax-il espert 

nazzjonali sekondat (SNEs) ħadmu fl-Eurojust matul 

l-2008.

F’Marzu ta’ l-2008, kemm l-Unità ta’ l-Estimi u l-Finanzi 

kif ukoll dik tar-Riżorsi Umani ġew trasferiti temporanja-

ment għal post provviżorju fl-Aja. Fl-aħħar ta’ Novembru 

ta’ l-2008, 70 detentur ta’ karigi fl-amministrazzjoni 

marru fil-bini ta’ Haagse Veste (HV1) li kien għadu 

kemm tlesta, soluzzjoni ta’ sit temporanju sakemm jiġu 

kompletati l-uffiċini finali li mistennija jitlestew fl-2014. 

L-HV1 fih it-tieni kamra għas-server, li jippermetti li 

l-Eurojust jimplimenta stat ta’ aktar abbundanza għas-

servizzi l-aktar kruċjali tiegħu.

Fl-2008, l-Eurojust ftiehem ma’ konsulent esteru 

biex jassisti lill-Eurojust fir-Reviżjoni ta’ l-Istruttura 

Organizzattiva tiegħu fl-2009.

Il-Kumitat dwar is-Sigurtà, stabbilit formalment fl-2007, 

baqa’ attiv fl-2008, iżomm laqgħat fuq bażi regolari u 

jiffoka fuq l-implimentazzjoni tar-Regoli dwar is-Sigurtà 

ta’ l-Eurojust. Il-Kumitat dwar is-Sigurtà pprovda wkoll 

pariri lill-Kulleġġ u lid-Direttur Amministrattiv dwar 

kwistjonijiet relatati mas-sigurtà ta’ l-ICT.

L-uffiċċju sattelita ġdid, Haagse Veste 1
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Ġestjoni ta’ l-Estimi Finanzjarji

Eurojust ingħata budget operattiv ta’ € 24.8 miljun 

fl-2008. Ġab ukoll ’il quddiem mill-2007 ftit aktar minn 

€ 420,000 għall-proġett tiegħu ffinanzjat mill-AGIS rig-

ward is-Sistema ta’ Tmexxija ta’ Każijiet u eżegwixxa 

€ 3.1 miljun mill-budget tiegħu li nġieb ’il quddiem 

mill-2007. Eurojust wettaq 97% mill-approprjazzjonijiet 

li ntrabat li jwettaq għall-budget operattiv u naqqas 

drammatikament l-estimi tiegħu li jinġiebu ’il qud-

diem għall-2009 billi wettaq 85% ta’ l-approprjazzjo-

nijiet għall-pagamenti tiegħu. F’Settembru ta’ l-2008, 

Eurojust rċieva wkoll budget li kien jemenda dak ta’ 

qablu, biex b’hekk il-budget oriġinali ta’ € 20 miljun 

żdied b’€ 4.8 miljun wara li kienet saret talba għal 

fondi addizzjonali biex jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż 

tat-tieni uffiċċji li l-Eurojust beda jokkupa mill-aħħar ta’ 

Novembru ta’ l-2008.  

Ġew proċessati total ta’ 6 500 operazzjoni matul l-2008. 

L-Eurojust għalaq il-proġett tiegħu (E-POC III) iffinan-

zjat mill-AGIS f’Lulju ta’ l-2008 u ssottometta r-rapport 

finali tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea f’Ottubru ta’ 

l-2008. Eurojust applika wkoll għal aktar finanzjament 

għal E-POC IV (estimi totali għall-proġett ta’ € 1 999 

234, li minnhom il-Kummissjoni Ewropea hija mitluba 

tikkontribwixxi 70%) u finanzjament għat-Timijiet ta’ 

Investigazzjoni Konġunta permezz tal-Programm tal-

Ġustizzja Kriminali (estimi totali għall-proġett ta’ € 316 

473, li minnhom il-Kummissjoni Ewropea hija mitluba 

tikkontribwixxi 95%) li għandu jiġi implimentat fis-snin 

2009-2010.

L-Eurojust implimenta sistema ta’ ġestjoni ta’ l-inven-

tarju permezz ta’ l-Attiv ABAC (is-sistema tal-Kum-

missjoni Ewropea “żamma ta’ kontijiet ibbażata fuq 

akkumulazzjoni”), li bdiet isseħħ lejn l-aħħar ta’ l-2008. 

Waqt li din is-sistema żżid l-andament tax-xogħol 

għal operazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-attiv, 

hija konformi mal-ħtiġiet tar-Regolament Finanzjarju li 

jirrig wardaw l-ġestjoni ta’ l-attiv.  

Ir-Regolament Finanzjarju ta’ l-Eurojust ġie aġġornat 

f’konformità mar-Regolament Finanzjarju kwadru ġdid u 

intbagħat lill-Kummissjoni Ewropea għall-approvazzjoni 

fl-aħħar ta’ l-2008. Bħal ma ġara fi snin preċedenti, il-

kontijiet ta’ l-Eurojust ġew verifikati mill-Qorti Ewropea 

ta’ l-Awdituri u rċieva assigurazzjoni dwar l-integrità 

tagħhom. 

Tmexxija ta’ Persunal

Matul l-2008 l-Unità tar-Riżorsi Umani kkonċentrat 

fuq erba’ kwistjonijiet prinċipali: l-adozzjoni ta’ diversi 

regoli li jimplimentaw rigward persunal ta’ importanza 

liema regoli jinkorporaw politika aktar imsaħħa tal-per-

sunal, il-preparazzjoni ta’ l-ewwel eżerċizzju annwali ta’ 

apprezzament, l-immanniġġar u t-tlestija aktar tal-Pjan 

ta’ Twaqqif, u l-adozzjoni tal-pjan ta’ taħriġ korporattiv.

B’riżultat tar-rakkomandazzjoni tas-Servizz ta’ Verifika 

Interna tal-Kummissjoni Ewropea biex jitnaqqas in-

numru ta’ impjegati interim għand l-Eurojust, ġew 

pubblikati 58 postijiet vakanti, ġew irċevuti 2 564 appli-

kazzjoni, intbagħtu 441 stediniet għal intervisti, ġew 

intervistati 351 kandidat, u ġew reklutati 55 detenturi 

ta’ kariga. Sa l-aħħar ta’ l-2008, l-Eurojust impjega 172 

detenturi ta’ kariga 

Matul l-2008, l-Unità tar-Riżorsi Umani għaddiet minn 

ristrutturazzjoni konsiderevoli biex tkun tista’ tipprovdi 

s-servizzi tagħha b’mod aħjar u biex tiġi aktar imnaqqsa 

l-ħtieġa ta’ persunal interim.

Funzjonalitajiet u Faċilitajiet Ġodda

Fl-2008 ġiet implimentata sistema ta’ l-indirizzi 

elettroniċi sigura fl-Istati Membri għat-trasmissjoni ta’ 

informazzjoni li għandha x’taqsam mal-każijiet bejn il-

Membri Nazzjonali u l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom.

Is-CMS ittejbet bir-riżultati tal-proġett E-POC III, kofi-

nanzjat mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-qafas ta’ 

l-AGIS. B’żieda ma’ dan, l-Eurojust iffinanzja serje 

oħra ta’ titjib u investa riżorsi umani sinjifikattivi f’dan 

il-proċess. Ir-riżultat huwa pass kbir ’il quddiem li ser 

jitlesta fl-2009.

Ġew imtejba aktar il-faċilitajiet ta’ żamma ta’ konferenzi 

bil-video. L-Eurojust jista’ jservi bħala punt ta’ kolle-

gament bejn sistemi tekniċi differenti fl-Istati Membri. 

Din il-kapaċità issa ġiet integrata fil-faċilitajiet li jinsabu 

fil-laqgħat ta’ l-Eurojust u tista’ tipprovdi traduzzjoni 

simultanja ta’ konferenzi bil-video.

L-aċċess għal, u l-użu kontinwu u xieraq tas-Sistema 

ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) huma ta’ impor-

tanza kbira għall-Eurojust meta jittratta ma’ xogħol fuq 
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il-każijiet u l-koperazzjoni u l-kordinazzjoni ta’ attivita-

jiet. Bejn Diċembru ta’ l-2007 u Diċembru ta’ l-2008, 

saru total ta’ 229 mistoqsija lis-sistema mis-Sezzjonijiet 

Nazzjonali ta’ l-Eurojust. Fost bosta riżultati tajba minn 

dawn il-mistoqsijiet, xi Sezzjonijiet Nazzjonali stqarru li 

l-informazzjoni operattiva ġenerata tiġi verifikata fis-SIS 

u, b’riżultat ta’ dan, verifika mifruxa fost l-awtoritajiet 

nazzjonali kkonfermat li sar aċċess għaliha fuq livell 

nazzjonali. Bħala eżempju, l-informazzjoni rilevanti 

mogħtija lill-awtoritajiet nazzjonali mingħand dawk is-

Sezzjonijiet iffaċilitat is-sejbien u l-arrest ta’ xi persuni 

mmirati bil-EAW. B’żieda ma’ dan, l-SIS tipprovdi det-

talji kompleti rigward ċerti każijiet fejn ikunu nħarġu 

żewġ EAWs jew aktar kontra l-istess persuna mmirata. 

Din l-informazzjoni kienet utli ħafna bħala appoġġ għad-

deċiżjonijiet tal-qrati rigward liema EAW għandu jiġi 

implimentat. L-SIS hija utli ħafna wkoll biex issir tfittxija 

mgħaġġla mingħajr il-ħtieġa ta’ talbiet aktar formali lil 

Membri Nazzjonali oħra.

Aċċess Pubbliku għad-Dokumenti ta’ l-Eurojust

Skond l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust biex jiġu 

adottati Regoli dwar Aċċess Pubbliku għad-Dokument 

ta’ l-Eurojust, adottata mill-Kulleġġ fit-13 ta’ Lulju 

2004, “kull ċittadin ta’ l-Unjoni, u kull persuna naturali 

jew ġuridika li hija residenti ta’ jew li għandha l-uffiċċju 

reġistrat tagħha fi Stat Membru, għandha dritt ta’ 

aċċess għad-dokumenti ta’ l-Eurojust.”.

Matul il-perjodu li dwaru qed isir dan ir-rapport, 

Eurojust ma rċieva ebda talba espliċita għal aċċess għal 

dokumenti, iżda rċieva talba waħda għal informazzjoni 

amministrattiva li kienet tikkomprendi data persona-

li. Għaldaqstant, l-Eurojust applika d-dispożizzjonijiet 

tiegħu dwar aċċess għal dokumenti u r-regoli tiegħu 

dwar il-protezzjoni ta’ data. F’tentativ li jinstab bilanċ 

xieraq bejn l-interessi diverġenti li kien hemm fil-

kwistjoni, l-Eurojust ikkonċeda aċċess parzjali lill-

applikant.
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Il-Kapijiet ta’ l-Unitajiet u ta’ Servizzi ta’ l-Eurojust (mix-xellug għal-lemin): Diana Alonso Blas, Uffiċjal għall-

Protezzjoni tad-Data, Pavel Golob, Aġent Kap tas-Sigurtà, l-Immaniġġar ta’ Faċilitajiet, Unità ta’ Serivizzi Ġenerali u 

Avvenimenti, Andrea Toth, Aġent Kap ta’ l-Unità ta’ l-Estimi u Finanzi, Jacques Vos, Aġent Direttur Amministrattiv, 

Catherine Deboyser, Kap ta’ l-Unità tas-Servizzi Legali, Jon Broughton, Kap ta’ l-Unità ta’ l-Immaniġġar ta’ 

l-Informazzjoni, Fátima Martins, Segretarja ta’ l-EJN, Carla Garcia Bello, Segretarja tal-Kulleġġ, Joannes Thuy, Uffiċjal 

ta’ l-Istampa, Yke Vranken Peeters, Aġent Kap ta’ l-Unità tar-Riżorsi Umani
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4 	 R E L A Z Z J O N I J I E T 	 E S T E R N I

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni

Eurojust żamm relazzjonijiet mill-qrib fuq ix-xogħol ma’ 

l-Istituzzjonijiet Ewropej. Eurojust kellu żewġ laqgħat, 

fl-uffiċċji tiegħu mal-Presidenza ta' l-UE (Trojka), is-

Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u mal-Kummissjoni 

Ewropea. Saru diskussjonijiet dwar il-preparamenti 

għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni ġdida dwar l-Eu-

rojust. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u l-Kummis-

sjoni Ewropea ġew mistiedna jipparteċipaw fis-sessjoni 

ta’ skambju ta’ opinjonijiet u ħsibijiet tal-Kulleġġ ta’ 

l-Eurojust fuq l-impatt tad-Deċiżjoni ġdida dwar l-Eu-

rojust fuq it-Tisħiħ ta’ l-Eurojust.

Eurojust jipparteċipa fuq bażi regolari bħala osser-

vatur fil-Grupp Multidixxiplinari kontra l-Kriminalità 

Organizzata (MDG), il-Grupp ta’ Ħidma tal-Kunsill dwar 

l-Ipproċessar Legali ta’ Data (E-Justice), u l-Grupp ta’ 

Ħidma Orizzontali dwar id-Droga. Eurojust jiġi mistie-

den fuq bażi ad hoc biex jattendi laqgħat tal-Kumitat 

ta’ l-Artikolu 36 (CATS), il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Ko-

perazzjoni f’Materji Kriminali (COPEN), inklużi l-laqgħat 

tal-Grupp ta’ Ħidma ta’ l-Esperti COPEN-EAW, il-Grupp 

ta’ Ħidma dwar Koperazzjoni f’Materji Doganali (CCWP), 

u l-Grupp ta’ Ħidma dwar it-Terroriżmu.

Msieħba ta’ l-UE

In-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew 

Żewġ avvenimenti verament sinjifikattivi mmarkaw 

is-sena 2008 għan-Newtwerk Ġudizzjarju Ewropew 

(EJN). Il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2008/976/JHA dwar 

in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fis-16 ta’ Diċembru 

2008. Din id-Deċiżjoni ssaħħaħ l-istruttura ta’ l-EJN u 

l-kumplimentarjetà tiegħu ma’ l-Eurojust.

Eurojust ġie mistieden għall-għaxar anniversarju ta’ 

l-EJN, fejn ġie adottat dokument, id-Dokument ta’ 

Madeira. Waħda mill-miri prinċipali ta’ l-EJN hija t-tisħiħ 

tar-relazzjonijiet ma’ l-Eurojust u organizzazzjonijiet 

oħra.

Saret laqgħa bejn il-Kordinaturi ta’ l-EJN u l-Kulleġġ ta’ 

l-Eurojust fis-27 ta’ Ottubru 2008. L-għan tal-laqgħa kien 

li tiġi mibdija diskussjoni informali fuq il-futur konġunt 

ta’ l-EJN u ta’ l-Eurojust fid-dawl tad-Deċiżjonijiet 

tal-Kunsill li ġejjin dwar it-Tisħiħ ta’ l-Eurojust u ta’ 

l-EJN, dwar l-istabbiliment ta’ Sistema ta’ Kordinazzjoni 

Nazzjonali ta’ l-Eurojust (ENCS) fl-Istati Membri ta’ l-UE 

u l-kompiti komuni taż-żewġ entitajiet.

L-Europol

Saru avvanzi sinjifikattivi fil-koperazzjoni operattiva u 

strateġika ma’ l-Europol.

Ġie introdott kanal għall-iskambju sigur ta’ informazzjo-

ni. Wara li ġie ffirmat il-Memorandum ta’ Ftehim dwar 

it-Tabella ta’ Ekwivalenza fid-29 ta’ Settembru 2008, 

il-konnessjoni sigura ta’ komunikazzjoni bejn l-Eurojust 

u l-Ewropol saret operattiva. Eurojust rċieva 140 

messaġġ mingħand l-Europol permezz tal-konnessjoni 

sigura matul l-2008. Il-valur operattiv tal-konnessjoni 

sigura jiżdied li kieku kellhom jitneħħew ir-restrizzjoni-

jiet preżenti fuq l-użu tal-konnessjoni mis-Sezzjonijiet 

Nazzjonali ta’ l-Eurojust u mill-bureaux ta’ kollegament 

ta’ l-Europol.

L-Eurojust u l-Europol komplew jaħdmu flimkien fuq 

proġetti differenti rigward il-JIT (għal aktar informaz-

zjoni dwar it-Timijiet Konġunti ta’ Investigazzjoni, ara 

Timijiet Konġunti ta’ Investigazzjoni, il-Kapitolu 2).  

Eurojust ġie assoċjat ma’ sitt AWF ta’ l-Europol oħra, 

b’hekk in-numru totali ta’ assoċjazzjonijiet tela’ għal 12. 

Dan l-iżvilupp huwa inkoraġġanti, u jkun ta’ benefiċċju 

li kieku l-Eurojust kellu jassoċja ruħu ma’ l-AWF kollha 

ta’ l-Europol bil-ħsieb li tittejjeb il-koperazzjoni effet-

tiva. Biex tingħata assistenza għall-prattikalitajiet ta’ 

koperazzjoni, ġie abbozzat dokument ħaj, “Mistoqsijiet 

Magħmulin Frekwentement (FAQs) dwar l-Assoċjazzjoni 

ma’ l-AWF”, u kien hemm qbil dwaru bejn l-Eu-

rojust u l-Europol. Id-dokument jikkjarifika l-iskop ta’ 

l-assoċjazzjoni u l-parametri ta’ l-iskambju ta’ informaz-

zjoni u jiddefinixxi l-valur miżjud ta’ l-Eurojust.

Il-koperazzjoni dwar ix-xogħol fuq il-każijiet bejn l-Eu-

rojust u l-Ewropol kompliet tiżviluppa. Totalment, l-Eu-

rojust involva lill-Europol fi 30 każ fl-2008, li rriżulta 

f’numru ta’ operazjonijiet kordinati konġunti li ntemmu 

b’suċċess fi Stati Membri, b’mod partikolari l-iżżarmar ta’ 

netwerks ta’ immigrazzjoni illegali. F’eżempju li wieħed 
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ta’ min jinnotah, l-Operazzjoni “Trufas”, ir-rappreżentanti 

ta’ l-Eurojust u ta’ l-Europol ħadmu flimkien fil-post fejn 

saru l-operazzjonijiet fl-Istat Membru involut biex tiġi 

kordinata l-azzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja (ara 

l-illustrazzjoni tal-każ nru. 5, il-Kapitolu 2).  

Il-kontribuzzjoni ta’ l-Eurojust għall-OCTA ta’ l-Europol 

saret aktar iffokata matul l-2008, bl-inklużjoni ta’ sez-

zjoni ġdida li tittratta l-aspett ta’ l-MLA fil-ġlieda kontra 

l-kriminalità organizzata. B’żieda ma’ dan, l-Eurojust 

organizza laqgħa strateġika dwar il-prijoritajiet ta’ 

l-OCTA u l-prosekuzzjonijiet transkonfini fi Frar ta’ 

l-2008 (ara l-Kapitolu 2). Eurojust issupplixxa pariri lill-

Europol dwar kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 

sorveljanza transkonfini fuq livell ġudizzjarju. Eurojust 

ikkontribwixxa wkoll għall-Valutazzjoni tat-Theddida ta’ 

Kriminalità Organizzata Russa (ROCTA) maħruġa mill-

Europol.

Fl-istess ħin, is-sena 2008 rat ukoll opportunità mitlufa. 

Ix-xogħol fuq id-Deċiżjoni ġdida dwar l-Europol u l-bi-

dliet għad-deċiżjoni dwar l-Eurojust offrew l-opportunità 

biex jiġu inklużi, fit-testi ġodda, dispożizzjonijiet dwar 

ir-relazzjoni legali u strutturali bejn iż-żewġ organizzaz-

zjonijiet. Madankollu, intlaħaq ftehim politiku fuq it-testi 

fi żminijiet differenti u dan fisser li ma kienx possibbli li 

jiġi provdut li l-Eurojust u l-Europol għandhom jittrattaw 

lil xulxin bħala msieħba ta’ koperazzjoni privileġġjata. 

Għal din ir-raġuni, wara l-approvazzjoni tad-Dikjaraz-
zjoni tal-Kunsill f’Ġunju ta’ l-2008, ġiet stabbilita task 
force li kienet tinkludi rappreżentanti ta’ l-Eurojust u 
ta’ l-Europol biex jiġi emendat il-Ftehim ta’ l-2004 ta’ 
Koperazzjoni u biex jittejjeb aktar l-iskambju reċiproku 
ta’ l-informazzjoni, speċjalment fil-qasam ta’ l-AWF ta’ 
l-Europol. Iż-żewġ organizzazzjonijiet ħadmu flimkien 
biex jippreżentaw abbozz ta’ test konġunt u nota ta’ 
spjegazzjoni lit-task force sa l-aħħar ta’ l-2008. Wieħed 
jittama li l-ftehim jiġi ffirmat fil-bidu ta’ l-2009.

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi 

Eurojust wettaq mira prinċipali fl-2008, billi kkonkluda, 
bil-firma fl-24 ta’ Settembru 2008, il-ftehim ta’ prattika 
dwar l-arranġamenti ta’ koperazzjoni bejn l-Eurojust u 
l-OLAF.  

Il-ftehim ta’ prattika jistabbilixxi l-arraġamenti rigward 
il-koperazzjoni operattiva bejn l-Eurojust u l-OLAF fil-
ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u reati oħra li jaf-
fettwaw l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea. 
Jirregola l-arraġamenti operattivi għal koperazzjoni mtej-
ba u aktar mill-qrib u jirregola wkoll id-dispożizzjonijiet 
għall-iskambju ta’ data ġenerali u personali. 

Wieħed jittama li l-ftehim ser jistimola koperazzjoni 
aktar effettiva f’każijiet operattivi ta’ interess komuni. 

Is-Sinjur Brüner u s-Sinjur Lopes da Mota waqt iċ-ċeremonja ta’ l-iffirmar tal-ftehim ta’ prattika dwar l-arranġamenti 

dwar il-koperazzjoni bejn l-Eurojust u l-OLAF
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Fejn hu possibbli għandha tittieħed l-opportunità biex 
jiġu megħluba l-ostakoli għall-koperazzjoni kemm fuq 
livell nazzjonali kif ukoll fuq dak istituzzjonali.

Rappreżentanti ta’ l-Eurojust iltaqgħu mal-kontropar-
tijiet tagħhom li jaħdmu fl-OLAF f’erba’ okkażjonijiet 
matul l-2008 u sar progress qawwi fl-identifikazzjoni ta’ 
metodi prattiċi biex tittejjeb il-koperazzjoni.  

Saru erba’ żjarat ta’ skambju/ta’ studju u dawn kabbru 
l-għarfien dwar il-kompiti u l-objettivi ta’ kull waħda 
miż-żewġ organizzazzjonijiet u dwar oqsma ta’ aktar 
koperazzjoni. L-OLAF kien involut f’ħames każijiet, u 
kien preżenti fi tliet laqgħat ta’ kordinazzjoni fl-uffiċċji 
ta’ l-Eurojust u laqgħa waħda fi Stat Membru.

Il-President ta’ l-Eurojust u d-Direttur Ġenerali ta’ 
l-OLAF, skond il-prattika stabbilita, iltaqgħu darbtejn 
fl-2008 biex jiddiskutu dwar il-progress li kien sar fl-
objettivi konġunti.

L-Eurojust u l-OLAF organizzaw konferenza konġunta 
dwar id-dimensjoni internazzjonali tal-frodi u tal-kor-
ruzzjoni, liema konferenza saret fl-Aja fit-3 u fl-4 ta’ 
Marzu. Fost il-parteċipanti kien hemm prosekuturi, 
imħallfin u uffiċjali ta’ gradi għoljin mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti ta’ l-Istati Membri kollha, kif 
ukoll prosekuturi ta’ kollegament mill-Istati Uniti ta’ 
l-Amerika u minn Norveġja.

Il-Maġistrati ta' Kollegament

Eurojust ikompli bil-politika tiegħu li jinkoraġġixxi kun-
tatt fuq livell operattiv ma’ maġistrati ta’ kollegament.  

Il-maġistrati ta’ kollegament attendew bosta laqgħat 
ta’ kordinazzjoni organizzati mill-Eurojust biex jinkisbu 
riżultati aħjar f’każijiet li fihom kienu involuti aktar minn 
żewġ pajjiżi. L-esperjenza ta’ l-Eurojust turi li f’ħafna 
każijiet maġistrati ta’ kollegament li huma sekondati 
minn Stati Membri ta’ l-UE fi Stati terzi jistgħu jgħinu 
fix-xogħol operattiv. 

Networks

Netwerk tat-Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew

Fis-7 ta’ Frar 2008 ġie ffirmat Memorandum ta’ Ftehim 
man-Netwerk tat-Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew (EJTN). 

L-għan tiegħu hu li tiżdied il-koperazzjoni bejn iż-żewġ 

istituzzjonijiet billi jippermetti li mħallfin prattikanti 

u dawk li jkunu qed jiġu mħarrġa għall-kariga jiġu 

sekondati mill-Istati Membri għand l-Eurojust sabiex 

il-parteċipanti fil-programm jiffamiljarizzaw ruħhom 

mal-kompiti, il-funzjonijiet u l-attivitajiet ta’ l-Eurojust. 

Jistgħu jiġu kkunsidrati forom oħra ta’ kollaborazzjoni li 

għandha x’taqsam mat-taħriġ ġudizzjarju.

Netwerk dwar il-Ġenoċidju

Kull sena, il-Presidenza ta’ l-UE torganizza laqgħa tan-

Netwerk Ewropew tal-punti ta’ kuntatt rigward persuni 

responsabbli għal ġenoċidju, reati kontra l-umanità u 

reati tal-gwerra, jew ’l hekk imsejjaħ Netwerk dwar 

il-Ġenoċidju, li ġie stabbilit bħala riżultat tad-Deċiżjoni 

tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju, 2002. 

Dawn il-laqgħat, li ilhom isiru sa mill-2004 fl-uffiċċji ta’ 

l-Eurojust, jattendu għalihom rappreżentanti mill-Istati 

Membri, mill-Qorti Kriminali Internazzjonali, mit-Tribu-

nal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja (ICTY), 

mit-Tribunal Kriminali Internazzjonali għar-Rwanda, 

mill-Eurojust, mill-Kummissjoni Ewropea, mis-Segre-

tarjat Ġenerali tal-Kunsill u mill-Interpol.

Eurojust ospita l-ħames laqgħa tan-Netwerk dwar 

il-Ġenoċidju fis-17 u fit-18 ta’ Marzu 2008. Waqt 

il-laqgħa, saret diskussjoni dwar fejn għandu jkun 

sitwat is-Segretarjat tan-Netwerk dwar il-Ġenoċidju fil-

qafas tad-diskussjonijiet dwar id-Deċiżjoni ġdida dwar 

l-Eurojust.

Organizzazzjonijiet u Korpi Internazzjonali

Eurojustice 

Bħal ma ġara fis-snin ta' qabel, l-Eurojust ġie mistie-

den jattendi l-Konferenza ta’ l-Eurojustice li din is-sena 

nżammet f’Edinburgu mid-29 ta’ Settembru sa l-1 ta’ 

Ottubru. Il-konferenza introduċiet l-idea li jinħoloq 

forum għall-prosekuturi ġenerali u diretturi ta’ awto-

ritajiet ta’ prosekuzzjoni mill-Istati Membri ta’ l-UE u 

rringrazzjat lill-Eurojust talli qabel li jipprovdi appoġġ 

fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat ta’ dan il-forum. Skond 

il-konklużjonijiet, l-Eurojustice jista’ joffri lil min jiffor-

mula l-politika bażi aktar wiesgħa biex jiġu determinati 

l-prijoritajiet u x-xejriet komuni fil-qasam tal-ġustizzja 

kriminali fl-Unjoni Ewropea. 
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IberRed

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 

(IberRed), netwerk ta’ punti ta’ kuntatt għall-

koperazzjoni ġudizzjarja fil-pajjiżi ta’ l-Amerika Ċentrali 

u ta’ l-Amerika t’Isfel, huwa sieħeb importanti ta’ l-Eu-

rojust fil-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfini. 

F’Ġunju ta’ l-2007, Eurojust qabel ma’ rappreżentanti 

ta’ l-IberRed biex jiġi negozjat Memorandum ta’ Ftehim 

(MoU). Matul l-2008, saru n-negozjati dwar l-MoU ma’ 

l-IberRed, biex issa n-negozjati waslu għall-istadju fina-

li. L-MoU ma’ l-IberRed ser ikun pass importanti fl-in-

tensifikazzjoni ta’ relazzjonijiet mal-pajjiżi ta’ l-Amerika 

Ċentrali u ta’ l-Amerika t’Isfel għax l-MoU abbozzat jip-

provdi, fost affarijiet oħra, għall-faċilitazzjoni ta’ kuntatti 

diretti, l-iskambju ta’ l-esperjenza, l-iskambju ta’ infor-

mazzjoni ta’ natura mhux operattiva u parteċipazzjoni 

f’laqgħat strateġiċi. Fl-2008, inġiebu quddiem il-Kulleġġ 

ta’ l-Eurojust sitt każijiet li kienu jinvolvu pajjiżi mill-

Amerika Ċentrali u mill-Amerika t’Isfel.

L-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta’ 

Prosekuturi  

L-Eurojust huwa membru istituzzjonali ta’ l-Assoċjazzjoni 

Internazzjonali ta’ Prosekuturi (IAP), komunità ta’ pro-

sekuturi mifruxa mad-dinja kollha, li tiġbor fiha pro-

sekuturi minn aktar minn 130 pajjiż madwar id-dinja 

kollha.  

Fi ħdan il-kuntest tat-8 konferenza reġjonali Ewropea 

dwar reati konnessi ma’ mibegħda li saret fl-Aja, grupp 

ta’ 50 prosekutur, imħallef u konsulent dwar il-politika 

għamlu żjara għand l-Eurojust fit-13 ta’ Marzu biex 

jitgħallmu aktar dwar il-kordinazzjoni ta’ investigazzjo-

nijiet u prosekuzzjonijiet fuq livell ta’ l-Unjoni Ewropea.  

Eurojust ħa sehem ukoll fit-13-il konferenza annwali 

ta’ l-IAP li s-suġġett tagħha kien “Teknoloġiji Ġodda fil-

Kriminalità u fil-Prosekuzzjoni: Sfidi u Opportunitajiet” 

u fil-laqgħa ġenerali, li t-tnejn inżammu f’Singapor mis-

27 sal-31 ta’ Awissu. Eurojust ippresjeda l-workshop 

dwar konflitti ta’ ġurisdizzjoni fil-qasam tal-kriminalità 

elettronika u kellu l-opportunità li jsaħħaħ il-kuntatti u 

n-networks ma’ l-awtoritajiet li jmexxu l-prosekuzzjoni-

jiet minn pajjiżi differenti fil-ġlieda kontra l-kriminalità 

transkonfini. 

Il-president preżenti ta’ l-IAP huwa François Falletti, li 

kien il-Membru Nazzjonali għal Franza fl-Eurojust mill-1 

ta’ Settembru 2004 sal-31 ta’ Lulju 2008.

Stati Terzi

Ħuwa essenzjali li l-Eurojust jaħdem ma’ pajjiżi ġirien 

u ma’ imseħbin oħra madwar id-dinja biex jiġġieled 

kontra l-kriminalità organizzata. Waħda mill-prijoritajiet 

ta’ l-Eurojust għall-2008 tibqa’ t-tisħiħ tar-relazzjonijiet 

tiegħu ma’ pajjiżi li mhumiex Stati Membri ta’ l-Unjoni 

Ewropea.  

Punti ta’ Kuntatt

Fl-2008 l-Eurojust kellu 31 punt ta’ kuntatt fi 23 pajjiż li 

mhumiex membri ta’ l-Unjoni Ewropea u baqa’ jaħdem 

regolarment permezz ta’ dawn il-punti ta’ kuntatt 

f’każijiet li jinvolvu pajjiżi li mhumiex fl-UE. Il-pajjiżi li 

fihom l-Eurojust għandu punti ta’ kuntatt huma dawn li 

ġejjin: l-Albanija, l-Arġentina, il-Bosnja u Herżegovina, 

il-Kanada, il-Kroazja, l-Eġittu, il-fYROM, l-Iżlanda, 

l-Iżrael, il-Ġappun, il-Liechtenstein, il-Moldova, il-Mon-

golja, il-Montenegro, in-Norveġja, il-Federazzjoni Russa, 

is-Serbja, Singapor, l-Iżvizzera, it-Tajlandja, it-Turkija, 

l-Ukrajna u l-USA.  

Ftehim ta’ Koperazzjoni

In-Norveġja

Ġie ffirmat ftehim ta’ koperazzjoni mar-Renju tan-

Norveġja fit-28 ta’ April 2005. 

Prosekutur ta’ Kollegament Norveġiż huwa sekondat 

lill-Eurojust u jipparteċipa b’mod regolari fil-ħidma ta’ 

l-Eurojust u f’każijiet li jinvolvu n-Norveġja. Fl-2008, 

il-Prosekutur ta’ Kollegament Norveġiż irreġistra 30 

każ, li minnhom 29 każ kienu ta’ natura operattiva. 

Il-Prosekutur ta’ Kollegament Norveġiż organizza ħames 

laqgħat ta’ kordinazzjoni u attenda għal seba’ laqgħat. 

In-Norveġja kien il-pajjiż mitlub f’24 każ.

L-Iżlanda

Fit-2 ta’ Diċembru, 2005 ġie ffirmat ftehim mar-Re-

pubblika ta’ l-Iżlanda. Fl-2008 l-Eurojust ħadem fuq 

żewġ każijiet li kienu jinvolvu lill-Iżlanda. Billi l-Iżlanda 

għadha ma ssekondatx Prosekutur ta’ Kollegament għal 

ma’ l-Eurojust, il-koperazzjoni tkompli ssir permezz ta' 

punti ta' kuntatt.

L-USA

Il-koperazzjoni tjiebet ħafna wara li l-ftehim bejn l-Istati 

Uniti ta’ l-Amerika u l-Eurojust ġie ffirmat f’Novembru 

ta’ l-2006. Wara li l-ftehim ġie fis-seħħ f’Jannar ta’ 

l-2007, l-awtoritajiet ta’ l-Istati Uniti ssekondaw pro-

sekutur ta’ kollegament ma’ l-Eurojust. Dan l-issekondar 
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huwa vitali għall-koperazzjoni intensiva bejn l-Eurojust 
u l-awtoritajiet ta' l-Istati Uniti. Fl-2008, l-Istati Uniti 
ta’ l-Amerika kienet involuta fi 27 każ u attendiet 11-il 
laqgħa ta’ kordinazzjoni. Il-prosekutur ta’ kollegament 
ta’ l-Istati Uniti ma rreġistra l-ebda każ fl-2008.

Bil-għan li titjieb il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ 
l-Istati Uniti u l-Eurojust kif ukoll bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ l-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ l-Istati 
Uniti, l-Eurojust, flimkien ma’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika 
u l-Kummissjoni, organizza seminar f’Novembru ta’ 
l-2008 dwar l-applikazzjoni tal-ftehim bejn l-UE u 
l-Istati Uniti fuq l-MLA u l-estradizzjoni. Għas-seminar 
attendew parteċipanti ta’ gradi għoljin mill-awtoritajiet 
ta’ l-Istati Uniti, mill-awtoritajiet ċentrali ta’ l-Istati 
Membri u mill-awtoritajiet ġudizzjarji ta’ l-Istati Membri. 
Il-miri tas-seminar kienu li jitkabbar l-għarfien tal-
partikolaritajiet tas-sistemi legali ta’ l-Istati Uniti ta’ 
l-Amerika u ta’ l-Istati Membri, u li jitneħħew l-ostakoli 
għall-koperazzjoni prattika.

Il-Kroazja

Wara li saru negozjati matul l-2007, ġie konkluż ftehim 
mal-Kroazja u dan il-ftehim ġie approvat mill-Kunsill 
dwar il-Ġustizzja u l-Intern fid-9 ta’ Novembru 2007. 
Il-ftehim, li għadu ma ġiex fis-seħħ, jipprovdi fost affa-
rijiet oħra għall-possibbiltà li prosekutur ta’ kollegament 
mill-Kroazja jiġi sekondat għal ma’ l-Eurojust. Intbagħtu 
erba’ każijiet li kienu jinvolvu l-Kroazja lill-Kulleġġ 
fl-2008.

Il-ftehim jiġi fis-seħħ meta ż-żewġ partijiet jinnotifikaw 
lil xulxin bil-miktub li l-proċeduri interni jkunu twettqu.

L-Isvizzera

Wara li l-Isvizzera qablet fl-2006 li tibda’ negozjati ma’ 

l-Eurojust għal ftehim ta’ koperazzjoni, saru negozjati 

formali fl-2007 u fl-2008. Il-ftehim ġie ffirmat fis-27 ta’ 

Novembru 2008 u jipprovdi fost affarijiet oħra għall-

possibbiltà li prosekutur ta’ kollegament Svizzeru jiġi 

sekondat għal ma’ l-Eurojust. S’issa, il-koperazzjoni ma’ 

l-Isvizzera għadha ssir permezz ta’ punti ta’ kuntatt. 

Fl-2008, l-Isvizzera kienet involuta f’26 każ u attendiet 

10 laqgħat ta’ kordinazzjoni.  

Il-ftehim jiġi fis-seħħ meta ż-żewġ partijiet jinnotifikaw 

lil xulxin bil-miktub li l-proċeduri interni jkunu twettqu.

L-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

Bħala pajjiż kandidat, l-ex Repubblika Jugoslava tal-

Maċedonja kienet fuq il-lista ta’ prijorità ta’ l-Eurojust 

għall-konklużjoni ta’ ftehim fl-2008. Wara li l-pajjiż 

qiegħed fuq bażi soda l-leġislazzjoni tiegħu dwar il-

protezzjoni tad-data, bdew in-negozjati u dawn ġew 

finalizzati f’April ta’ l-2008. Ġie konkluż ftehim ta’ kope-

razzjoni fit-28 ta’ Novembru 2008. Il-ftehim jipprovdi 

fost affarijiet oħra għall-possibbiltà li prosekutur ta’ 

kollegament jiġi sekondat għal ma’ l-Eurojust.

Il-ftehim jiġi fis-seħħ meta ż-żewġ partijiet jinnotifikaw 

lil xulxin bil-miktub li l-proċeduri interni jkunu twettqu.

Il-Federazzjoni Russa

Wara żewġ sessjonijiet ta’ negozjati mal-Federazzjoni 

Russa fl-2006, in-negozjati komplew fl-2008. Fil-laqgħa 

Iċ-ċeremonji ta’ l-iffirmar tal-ftehim ta’ koperazzjoni bejn il-Konfederazzjoni Svizzera (xelllug) u l-ex Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja (lemin)
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bejn iż-żewġ delegazzjonijiet f’Lulju ta’ l-2008, ġew 

diskussi l-kwistjonijiet kollha li għadhom miftuħa, li 

jeżistu minħabba fid-differenzi fis-sistemi legali. Ċerti 

kwistjonijiet importanti għadhom ma ġewx solvuti, 

inklużi dawk li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni 

tad-data. Ser ikun hemm bżonn ta’ aktar negozjati biex 

dawn il-kwistjonijiet pendenti jiġu solvuti.  

L-Ukrajna

In-negozjati, li kien diġà ngħata bidu għalihom, ma 

setgħux ikomplu minħabba f’kwistjonijiet dwar il-pro-

tezzjoni tad-data, li ma ġewx solvuti. Malli jsir il-pro-

gress meħtieġ, in-negozjati ser jitkomplu.

Stati Terzi Oħra

Matul l-2008 l-Eurojust kompla jiżviluppa r-relazzjoni-

jiet tiegħu ma’ pajjiżi oħra, partikolarment fil-Balkani 

tal-Punent waqt li kkontribwixxa għal proġetti reġjonali 

u inizjattivi li għaddejjin ta’ l-UE. L-Eurojust ospita wkoll 

diversi żjarat ta' studju minn pajjiżi madwar id-dinja 

kollha. Bil-għan li jinbdew negozjati formali għal ftehim 

ta’ koperazzjoni, delegazzjonijiet mill-pajjiżi li ġejjin 

wettqu żjarat ta’ studju għand l-Eurojust: Il-Moldova, il-

Montenegro, l-Israel, Liechtenstein u l-Cape Verde. Ġew 

diskussi u ppjanati għall-2009 żjarat ta’ studju minn 

delegazzjonijiet mis-Serbja, mill-Bosnja u Herżegovina 

u mill-Azerbaijan. Fl-2008, l-Eurojust ospita proseku-

turi mill-Korea u mill-Ukrajna li ġew għand l-Eurojust 

għal missjoni aktar twila biex jitgħallmu aktar dwar 

l-Eurojust u x-xogħol tiegħu. F’Novembru ta’ l-2008, 

l-Eurojust ospita laqgħa ta’ tattika mal-pajjiżi tal-MEDA 

(l-Alġerija, l-Eġittu, l-Israel, il-Ġordan, il-Lebanon, il-

Marokk, it-Territorji Palestinjani, is-Sirja, u t-Tunisi-

ja) biex tissaħħaħ il-koperazzjoni ġudizzjarja u biex 

tħeġġeġ lill-pajjiżi tal-MEDA biex jinnominaw punti ta’ 

kuntatt ma’ l-Eurojust.

L-Għaxar anniversarju ta’ l-EJN, Madeira, il-Portugall
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5 	 I D - D E ċ I Ż J O N I 	 Ġ D I D A 	 T A ’ 	 L - E U R O J U S T

Fis-16 ta’ Diċembru ta’ l-2008, il-Kunsill tal-Ministri 

adotta d-Deċiżjoni tal-Kunsill ġdida dwar it-Tisħiħ ta’ 

l-Eurojust, li emendat id-Deċiżjoni 2002/187/JHA li 

stabbilixxiet l-Eurojust bil-għan li tissaħħaħ il-ġlieda 

kontra l-kriminalità serja.  

Waqt li wera appoġġ qawwi għall-Eurojust u involvih 

bħala osservatur fid-diskussjonijiet, il-Kunsill innegozja 

d-Deċiżjoni l-ġdida f’anqas minn sena, wara inizjattiva li 

kienet ġiet preżentata għad-diskussjoni minn grupp ta’ 

erbatax l-Istat Membru fil-bidu tal-Presidenza Slovena 

f’Jannar ta’ l-2008. Il-proposta kienet issegwi diskussjo-

nijiet dettaljati dwar il-futur ta’ l-Eurojust li kienu nbdew 

f’Settembru ta’ l-2006 waqt is-seminar ta’ Vjenna u 

komplew fl-2007 bil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

dwar il-Futur ta’ l-Eurojust u ta’ l-EJN u s-seminar ta’ 

Lisbona.  

L-Istati Membri għandhom jaġġornaw il-liġi nazzjonali 

tagħhom biex din tkun konformi mad-Deċiżjoni l-ġdida 

mhux aktar tard minn sentejn wara l-pubblikazzjoni tad-

Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-UE. Bil-għan li jistimola 

l-implimentazzjoni f’waqtha fl-Istati Membri kollha u li 

jikkordina l-implimentazzjoni fuq livell nazzjonali, l-Eu-

rojust, flimkien mal-Presidenzi ta’ l-UE, is-Segretarjat 

tal-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea, beda jaħdem fuq 

il-preparazzjoni ta’ Pjan ta’ Implimentazzjoni matul 

l-aħħar tliet xhur ta’ l-2008.

Id-Deċiżjoni ġdida dwar l-Eurojust tintroduċi ħames 

oqsma prinċipali sabiex jiġu msaħħa r-rwol u 

l-kapaċitajiet ta’ l-Eurojust.  

1. Titjib tal-Kapaċitajiet Operattivi ta’ l-Eurojust

Jissaħħaħ l-istatus ta’ Membru Nazzjonali. It-tul tal-

kariga ta’ Membru Nazzjonali jkun għall-inqas ta’ erba’ 

snin u jista’ jiġi mġedded.  

Sabiex tiġi żgurata l-kontribuzzjoni kontinwa u effettiva 

għall-kisba tal-miri ta’ l-Eurojust, il-post regolari tax-

xogħol ta’ Membru Nazzjonali għandu jkun l-uffiċini ta’ 

l-Eurojust u l-Membru Nazzjonali għandu jkun assistit 

minn deputat wieħed u minn persuna oħra bħala assi-

stent.  

Għandha tiġi stabbilita sistema ta’ kordinazzjoni erbgħa 

u għoxrin siegħa kuljum u sebat ijiem fil-ġimgħa (on-

call) (OCC) li tista’ tirċievi u tipproċessa talbiet għal 

koperazzjoni ġudizzjarja l-ħin kollu.  

2. Tisħiħ tas-Setgħat ta’ l-Eurojust

Il-kompiti ta’ l-Eurojust ser jiżdiedu. Il-Membri 

Nazzjonali waqt li jaġixxu f’isem l-Eurojust għandhom 

id-dritt li jitolbu l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom biex 

dawn jieħdu miżuri investigattivi speċjali u/jew kull 

provvediment ieħor li huwa ġustifikat għall-finijiet ta’ 

l-investigazzjoni jew tal-prosekuzzjoni.  

Waqt li jaġixxi bħala Kulleġġ, l-Eurojust għandu s-setgħa 

li joħroġ opinjonijiet li mhumiex vinkolanti bil-miktub 

biex jirrisolvi każijiet ta’ konflitti ta’ ġurisdizzjoni, kif 

ukoll każijiet fejn rifjuti kontinwi jew diffikultajiet li 

għandhom x’jaqsmu ma’ l-eżekuzzjoni ta’ talbiet għal 

koperazzjoni ġudizzjarja huma rrapurtati lill-Eurojust, 
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inklużi rifjuti jew diffikultajiet riward strumenti li jagħtu 

effett lill-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku.

Sabiex jinħoloq livell ta’ setgħat ekwivalenti għall-

Membri Nazzjonali, dispożizzjonijiet ġodda jirregolaw 

is-setgħat mogħtija lill-Membri Nazzjonali fil-karigi 

tagħhom bħala awtoritajiet nazzjonali.

Għandhom bħala minimu jingħataw is-setgħa li jirċievu, 

jittrasmettu, jiffaċilitaw, isegwu u jipprovdu informaz-

zjoni supplimentari rigward l-eżekuzzjoni ta’ talbiet għal 

koperazzjoni ġudizzjarja.  

Għandu jkollhom id-dritt li jeżerċitaw, soġġett għal fte-

him ma’ l-awtorità nazzjonali kompetenti, is-setgħat li 

ġejjin: il-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta’ talbiet għal koperaz-

zjoni ġudizzjarja, li jordnaw li jittieħdu, fl-Istati Membri 

tagħhom, miżuri investigattivi li huma kkunsidrati 

meħtieġa f’laqgħat ta’ kordinazzjoni organizzati mill-Eu-

rojust, u li jawtorizzaw u jikkordinaw kunsinni kontrol-

lati fl-Istati Membri tagħhom. F’każijiet urġenti, fejn ma 

jkunx possibbli li tiġi identifikata, jew li jsir kuntatt ma’ 

l-awtorità nazzjonali kompetenti f’ħin tajjeb biżżejjed, 

il-Membri Nazzjonali għandhom ukoll is-setgħa li jawto-

rizzaw kunsinni kontrollati u li jeżegwixxu talbiet.  

Meta l-għoti ta’ setgħat eżerċitati bi ftehim ma’ awtorità 

nazzjonali kompetenti jew f’każijiet urġenti jmur kontra 

r-regoli kostituzzjonali jew l-aspetti fundamentali tas-

sistema tal-ġustizzja kriminali nazzjonali, il-Membru 

Nazzjonali għandu għall-inqas ikun jista’ jissottometti 

proposta lill-awtorità nazzjonali li hija kompetenti biex 

teżerċita dawk is-setgħat.  

3. Titjib fl-Iskambju ta’ l-Informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Eurojust dwar 

każijiet li fihom hemm involuti għall-inqas tliet Stati 

Membri u li għal dawk il-każijiet ikunu intbagħtu tal-

biet għal koperazzjoni ġudizzjarja lil għallinqas żewġ 

Stati Membri, u meta tapplika xi waħda mill-alternattivi 

li ġejjin: (a) hemm indikazzjonijiet fattwali li hemm 

involuta organizzazzjoni kriminali, (b) il-każ jista’ jkollu 

dimensjoni transkonfini serja, jew (ċ) ir-reat involut 

huwa wieħed minn dawn li ġejjin: it-traffikar ta’ persuni, 

l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal, 

it-traffikar tad-droga, it-traffikar ta’ armi tan-nar, il-

korruzzjoni, il-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-

Komunitajiet Ewropej, jew il-falsifikazzjoni ta’ l-Euro.  

Il-Membri Nazzjonali huma wkoll intitolati li jirċievu 

informazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali tagħhom dwar 

it-twaqqif ta’ JIT, każijiet ta’ konflitti ta’ ġurisdizzjoni, 

kunsinni kontrollati, u diffikultajiet jew rifjuti ripe-

tuti dwar l-eżekuzzjoni ta’ talbiet għal koperazzjoni 

ġudizzjarja.

4.  Tisħiħ tal-Koperazzjoni ma’ l-Awtoritajiet Nazzjonali 

u mal-Punti ta’ Kuntatt EJN

Bil-għan li tissaħħaħ il-bażi nazzjonali ta’ l-Eurojust, 

id-Deċiżjoni l-ġdida tipprovdi għat-twaqqif ta’ ENCS biex 

tiġi żgurata l-kordinazzjoni tax-xogħol imwettaq mill-

korrispondent nazzjonali għall-Eurojust, il-korrispondent 

nazzjonali għal materji dwar it-terroriżmu, il-korrispondent 

nazzjonali għall-EJN u sa tliet punti ta’ kuntatt oħra ta’ 

l-EJN, u l-punti ta’ kuntatt ta’ networks oħra Ewropej.   

Miri oħra ta’ l-ENCS huma: li jiġi żgurat li s-CMS jirċievi 

informazzjoni b’mod effiċjenti u ta’ min wieħed jorbot 

fuqha; li jassisti fid-deċiżjoni dwar jekk każ għandux 

jiġi trattat bl-utilizzar ta’ l-assistenza ta’ l-Eurojust jew 

ta’ l-EJN; li jinżammu relazzjonijiet mill-qrib ma’ l-Unità 

Nazzjonali ta’ l-Europol; u biex il-Membru Nazzjonali 

jiġi assistit fl-identifikazzjoni ta’ l-awtoritajiet nazzjonali 

rilvanti għall-eżekuzzjoni ta’ talbiet.  

5.  Titjib fir-Relazzjonijiet ma’ Msieħbin Privileġġjati u 

Stati Terzi

Id-Deċiżjoni l-ġdida tipprovdi qafas legali biex jissaħħu 

r-relazzjonijiet bejn l-Eurojust u msieħbin oħra, bħal ma 

huma l-EJN, l-Europol, l-OLAF, il-Frontex, is-SitCen, u 

l-Interpol. Tbassar ukoll l-inkorporazzjoni, fil-persunal 

ta’ l-Eurojust, tas-Segetarjati tan-Networks għat-Timijiet 

ta’ Investigazzjoni Konġunta u dwar il-Ġenoċidju.  

Aspett ġdid huwa l-possibbiltà li l-Eurojust jissekonda 

maġistrati ta’ kollegament lil Stati terzi, bla ħsara għall-

konklużjoni ta’ ftehim ta’ koperazzjoni ma’ dawk il-pajjiżi.  

Fl-aħħarnett, l-Eurojust għandu d-dritt li jikkordina 

l-eżekuzzjoni ta’ talbiet għal koperazzjoni ġudizzjarja 

lejn u minn Stati terzi, bi ftehim ma’ l-Istati Membri 

interessati. 
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6 	 	P R O S E g w I M E N T 	 g ħ A L L -	
K O N K L U Ż J O N I J I E T 	 T A L - K U N S I L L

F’April ta’ l-2008 il-Kunsill tal-JHA adotta Konklużjonijiet 
fuq is-sitt Rapport Annwali ta’ l-Eurojust (Dokument 
ta’ l-UE 8062, 4 ta’ April 2008). Il-Kunsill ifformula 
wkoll linji ta’ gwida u kompiti li għandhom jitqiesu mill-
Eurojust, l-Istati Membri, u oħrajn.

Hawn taħt, bħal ma ġara fil-passat sa mill-2006, 
l-Eurojust elenka kummentarju li jagħti informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill 
u aktar speċifikatament dwar il-linji ta’ gwida u kompiti 
prinċipali indirizzati lill-Eurojust.

Suġġett Linji	ta’	gwida	u	kompiti	 
indirizzati	lill-Eurojust

Stat	ta’	implimentazzjoni

Figuri dwar ix-xogħol 
fuq il-każijiet/
valutazzjoni dwar 
l-ammont ta’ każijiet 

Li jiffoka fuq każijiet li jirrigwardaw 
reati transkonfini serji, li jeħtieġu 
kordinazzjoni.

Li jikkontribwixxi fid-diskussjonijiet li 
jirrigwardaw it-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
ta’ l-Eurojust biex jikkordina 
l-attivitajiet ta’ l-awtoritajiet 
kompetenti ta’ l-Istati Membri.

L-Eurojust ġie mistieden jikkontribwixxi fin-negozjati 
dwar id-Deċiżjoni dwar l-Eurojust emendata. Il-grupp 
ta’ ħidma COPEN żar l-Eurojust waqt in-negozjati. 
Id-Deċiżjoni l-ġdida dwar l-Eurojust fiha titjib dwar 
l-iskambju ta’ informazzjoni u t-tisħiħ tal-koperazzjoni 
ma’ l-awtoritajiet nazzjonali u l-punti ta’ kuntatt ta’ 
l-EJN, biex b’hekk tiżdied il-kapaċità ta’ l-Eurojust 
li jiffoka fuq, u jikkordina, każijiet kriminali serji u 
multilaterali.

Li jkompli l-valutazzjoni tal-kwalità 
tal-każijiet.  

Id-distinzjoni bejn każijiet normali u każijiet komplessi 
tkompliet u ġew użati statistiċi oħra biex juru n-natura u 
l-komplessità ta' xogħol fuq il-każijiet (ara l-Kapitolu 2). 
L-istabbiliment ta’ Gwida dwar ix-Xogħol fuq il-Każijiet 
komuni ġdida huwa mbassar fil-Programm ta’ Xogħol 
għall-2009, possibilment bl-inklużjoni ta’ linji ta’ gwida 
biex l-attivitajiet ta’ xogħol fuq il-każijiet jiġu reġistrati 
bħala faxxikoli ta’ xogħol temporanji fis-CMS, li illum, 
bħala regola ġenerali, mhumiex irreġistrati.  

Użu tas-setgħat ta’ 
l-Eurojust taħt l-Artikoli 
6 u 7

Li jkompli jinżamm approċċ 
proattiv għall-kordinazzjoni ta’ 
investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet 
bil-għan li jiġu assistiti l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali sabiex jinkisbu 
l-aħjar riżultati possibbli. 

Din is-sena ġiet reġistrata żjieda fit-talbiet taħt l-Artikolu 
6(a). Madanakollu, l-Eurojust għamel użu formali mis-
setgħat li joħorġu minnu fi ftit każijiet biss.  

Id-Deċiżjoni ġdida dwar l-Eurojust fiha titjib f’dak li 
għandu x’jaqsam ma’ l-iskambju ta’ informazzjoni u 
t-tisħiħ tas-setgħat tal-Membri Nazzjonali u tal-Kulleġġ, 
biex b’hekk tiżdied il-possibbiltà ta’ approċċ proattiv fil-
kordinazzjoni ta’ investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet.

L-assoċjazzjoni miżjuda ta’ l-Eurojust mal-Faxxikoli ta’ 
Xogħol ta’ Analiżi ta’ l-Europol u l-koperazzjoni ġenerali 
mtejba bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet jipprovdu l-bażi 
biex jiġu assistiti aħjar l-awtoritajiet nazzjonali. L-esperti 
nominati ta’ l-Eurojust ħadu sehem f’laqgħat operattivi 
u fl-iskambju reċiproku ta’ informazzjoni. Analisti ta’ 
l-Europol ħadu sehem ukoll f’laqgħat ta’ kordinazzjoni. 
Sar qbil dwar azzjonijiet kordinati f’bosta operazzjonijiet. 
Appoġġ ġudizzjarju għall-Faxxikoli ta’ Xogħol ta’ Analiżi 
ta’ l-Europol ġie rikonoxxut bħala li hu ta’ importanza 
vitali għall-miri proattivi ta’ kemm l-Europol kif ukoll 
l-Eurojust. 
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Suġġett Linji	ta’	gwida	u	kompiti	 
indirizzati	lill-Eurojust

Stat	ta’	implimentazzjoni

Li titjib l-kapaċità analitika biex tiġi 
proċessata data bil-għan li l-Eurojust 
ikollu rwol proattiv biex jistimola 
l-koperazzjoni u l-kordinazzjoni ta’ 
invstigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet 
bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji 
nazzjonali jew awtoritajiet kompetenti 
oħra fl-Istati Membri. 

Is-CMS jippermetti li ssir analiżi ta’ referenzi għal kliem 
oħra fuq bażi ta’ każ b’każ. Biex tittejjeb ir-reġistrazzjoni 
ta’ data fis-CMS, ġiet istallata versjoni ġdida tas-CMS 
u l-mira ta’ proġett ieħor, l-E-POC III+, hija biex titjieb 
il-kapaċità ta’ użu tas-software biex tiżdied il-kwantità u 
titjieb il-kwalità ta’ l-ipproċessar tad-data. Ġew reklutati 
assistenti ġodda għall-immaniġġar ta’ każijiet u saru 
sessjonijiet fejn utenti tas-CMS ingħataw taħriġ biex 
tittejjeb il-kwalità tad-data.

Il-koperazzjoni miżjuda ma’ l-Europol tippermetti 
l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet analitiċi li huma kumplimentari 
għall-analiżi ta’ l-Europol, waqt li tiżgura il-kapaċità ta’ 
l-Eurojust li jwettaq ir-rwol tiegħu li jistimola b’mod 
proattiv l-koperazzjoni internazzjonali u l-kordinazzjoni.

Funzjonalitajiet ġodda 
ta’ l-IT

Li jsir użu sħiħ tal-funzjonalitajiet 
ta’ l-IT bħal ma huma sistemi ta’ 
konferenzi bil-video u faċilitajiet ta’ 
komunikazzjoni sigura ma’ l-Europol u 
ma’ l-Istati Membri biex tiġi skambjata 
informazzjoni u titjieb il-koperazzjoni. 

Il-proġett dwar konnessjoni bejn l-Istati Membri żjied 
l-użu tal-faċilitajiet tal-posta elettronika sigura ta’ 
l-Eurojust mis-Sezzjonijiet Nazzjonali lejn awtoritajiet 
fl-Istati Membri, wara li sar proġett pilota mas-
Slovakkja. F’Novembru ta’ l-2008, 22 Stat Membru 
kellhom konnessjoni. Din is-sistema ta’ posta elettronika 
tippermetti li jkun hemm trasmissjoni ta’ dokumenti 
b’mod sigur, effiċjenti u fil-ħin.

L-Eurojust kiseb il-hardware neċessarju biex tiġi 
provduta konferenza bil-video b’mod sofistikat. 
It-tagħmir sar disponibbli għall-organizzazzjoni sħiħa. 
Issa jistgħu jintużaw faċilitajiet ta’ interpretazzjoni 
simultanja flimkien mat-tagħmir tal-konferenzi bil-video.  

Valutazzjoni u analiżi 
ta’ attivitajiet li 
għandhom x’jaqsmu 
mal-każijiet

Li jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ analiżi 
ta’attivitajiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-każijiet

Li tinfirex il-ħila dwar l-aħjar prattika 
eżistenti u dwar soluzzjonijiet possibbli 
fost il-prattikanti.

Żdiedet il-koperazzjoni dwar data analitika bejn 
l-Eurojust u l-Europol kemm fuq livell strateġiku kif 
ukoll fuq dak operattiv. Il-konoxxenza akbar tal-metodi 
operattivi ta’ xulxin wassal għal għarfien aħjar ta’ 
l-objettivi differenti u l-potenzjal komplimentari ta’ 
rapporti ta’ analiżi mill-Eurojust u mill-Europol. L-analiżi 
strateġiċi u operattivi ta’ l-Eurojust ikkonċentraw fuq 
kwistjonijiet u strumenti ta’ koperazzjoni ġudizzjarja, 
u fuq l-eżami bir-reqqa ta’ data ġudizzjarja. Bħalissa 
l-Eurojust qed jiżviluppa l-għodda tiegħu ta’ valutazzjoni 
u l-kunċetti tiegħu għad-disseminazzjoni ta’ konoxxenza 
u l-aħjar prattika għal xogħol fuq il-każijiet u attivitajiet 
li għandhom x’jaqsmu ma’ xogħol fuq il-każijiet.

B’żjieda mad-disseminazzjoni ta’ konoxxenza u ħila waqt 
il-laqgħat ta’ kordinazzjoni u ta’ tattika organizzati mill-
Eurojust, il-ħila u l-konoxxenza ta’ l-aħjar prattika tiġi 
komunikata, per eżempju, fil-manwal dwar il-JITs u waqt 
seminars strateġiċi. L-Eurojust organizza, fost affarijiet 
oħra, laqgħa strateġika konġunta dwar “Prijoritajiet 
u Prosekuzzjonijiet transkonfini ta’ l-OCTA”. Dak li 
ħareġ minn din il-laqgħa fir-rapport finali jittrattata 
speċifikament dwar il-problemi u l-ostakoli rikorrenti li 
jinqalgħu fil-koperazzjoni ġudizzjarja. Il-konklużjonijiet 
tar-rapport intbagħtu lill-Kunsill f’Mejju ta’ l-2008.
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Suġġett Linji	ta’	gwida	u	kompiti	 
indirizzati	lill-Eurojust

Stat	ta’	implimentazzjoni

Li tingħata analiżi lill-Europol bħala 
kontribuzzjoni għall-Valutazzjoni tat-
Theddida ta’ Kriminalità Organizzata 
(OCTA).

L-Eurojust ikkontribwixxa għall-OCTA ta’ l-Europol 
bl-inklużjoni ta’ sezzjoni li speċifikament tittratta dwar 
kwistjonijiet relatati ma’ l-MLA u bbażata fuq ir-riżultati 
tal-laqgħat strateġiċi fuq l-OCTA.  

Intbagħtu wkoll il-kontribuzzjonijiet ta’ l-Eurojust għar-
ROCTA ta’ l-Europol u għar-Rapport TE-SAT, liema 
kontribuzzjonijiet kien fihom kemm analiżi kwantitativa 
kif ukoll waħda kwalitativa, tax-xogħol ta’ Eurojust fuq 
il-każijiet. 

Networks ta’ punti 
ta’ kuntatt kontra 
l-kriminalità elettronika 
u punt ta’ kuntatt 
ċentrali għal persuni 
nieqsa

Li jikkordina ma’ organizzazzjonijiet 
jew korpi internazzjonali oħra li 
jaġixxu fl-oqsma rilevanti sabiex jiġi 
evitat li jsir xogħol doppju u xogħol li 
għandu jsir minn ħadd ieħor.

Waqt laqgħa strateġika dwar il-kriminalità elettronika 
organizzata mill-Eurojust f’Ateni, ir-rappreżentanti ta’ 
l-Istati Membri, inklużi punti ta’ kuntatt nazzjonali 
għal kontra l-kriminalità elettronika, l-Istati Uniti ta’ 
l-Amerika, il-Kummissjoni Ewropea, l-UNODC, il-Kunsill 
ta’ l-Ewropa, l-Europol u s-Cybex indirizzaw kwistjonijiet 
li għandhom x’jaqsmu mal-kriminalità elettronika, biex 
b’hekk il-parteċipanti ingħataw aktar għarfien dwar 
l-eżistenza, l-organizzazzjoni u l-miri tan-netwerk 24/7, 
li ġie stabbilit permezz ta’ gwida ġenerali mill-Kunsill 
ta’ l-Ewropa u x-xogħol komplimentari ta’ l-Eurojust 
f’każijiet li jinvolvu kriminalità elettronika.

Ir-rwol tal-Punt ta’ Kuntatt ta’ l-Eurojust għall-Protezzjoni 
tat-Tfal ġie mfisser mill-Eurojust fl-2008 bil-għan li tiġi 
stabbilita koperazzjoni mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet u 
korpi kompetenti oħra fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal. 
Il-Punt ta’ Kuntatt stabbilixxa koperazzjoni ma’ l-Europol, 
l-Interpol, l-UNODC, il-Kummissjoni, u l-Koalizzjoni ta’ 
Persuni Interessati ta’ l-UE kontra l-isfruttament sesswali 
kummerċjali tat-tfal fuq l-Internet.  

Stati Terzi Li jiġu żviluppati aktar r-relazzjonijiet 
barranin u jiġu konklużi ftehim ta’ 
koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, liema 
ftehim ikun fihom, fost affarijiet 
oħra, dispożizzjonijiet ċari dwar 
il-protezzjoni tad-data.

L-Eurojust iffirma ftehim ta’ koperazzjoni ma’ l-Isvizzera 
u ma’ l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 
f’Novembru ta’ l-2008.

F’Novembru ta’ l-2008 sar seminar dwar il-preparamenti 
għad-dħul fis-seħħ tal-ftehim dwar l-estradizzjoni u 
l-MLA bejn l-UE u l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, liema 
seminar kien organizzat mill-Istati Uniti ta’ l-Amerika, 
il-Kummissjoni Ewropea u l-Eurojust.

In-negozjati mal-Federazzjoni Russa għadhom 
għaddejjin, u saret laqgħa f’Lulju.  

In-negozjati ma’ l-Ukrajna ma setgħux jitkomplu 
għax ma kienx hemm leġislazzjoni biżżejjed dwar 
il-protezzjoni tad-data.

L-Eurojust ospita żjarat itwal ta’ studju minn prosekuturi 
mill-Ukrajna u mill-Korea.

Il-Liechtenstein, il-Montenegro, Cape Verde, 
ir-Repubblika tas-Serbja u l-Iżrael esprimew ix-xewqa 
tagħhom li jibdew negozjati għal ftehim ta’ koperazzjoni.  

Żjarat ta’ studju bil-għan li jinbdew negozjati formali 
saru fl-Eurojust ma’ delegazzjonijiet mil-Liechtenstein, 
mill-Montenegro, minn Cape Verde u mill-Moldova. Dawn 
il-pajjiżi kollha huma diġà fuq il-lista ta’ prijorità għal 
negozjati fl-2008. 
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Suġġett Linji	ta’	gwida	u	kompiti	 
indirizzati	lill-Eurojust

Stat	ta’	implimentazzjoni

Bil-għan li jiġu żviluppati r-relazzjonijiet eżistenti, ġew 
intensifikati l-kuntatti mal-Bosnja u Herżegovina.

Laqgħa ta’ tattika ġiet organizzata mal-pajjiżi tal-MEDA 
biex titjieb il-koperazzjoni ġudizzjarja u tinkoraġġxxi 
l-pajjiżi tal-MEDA biex jaħtru punti ta’ kuntatt ma’ 
l-Eurojust.

Eurojust-OLAF Li jiġu konklużi l-arranġamenti 
operattivi ma’ l-OLAF.

Ftehim ta’ prattika dwar koperazzjoni bejn l-Eurojust u 
l-OLAF ġie ffirmat f’Settembru ta’ l-2008.

Skambju ta’ 
informazzjoni bejn 
l-Eurojust u l-Europol

Biex jittejjeb l-iskambju ta’ 
informazzjoni

B’żjieda mal-koperazzjoni miżjuda fil-Faxxikoli ta’ 
Xogħol ta’ Analiżi ta’ l-Europol u b’mod ġenerali bejn 
iż-żewġ organizzazzjonijiet, wara d-Dikjarazzjoni tal-
Kunsill approvata f’Ġunju ta’ l-2008, ġiet imwaqqfa mill-
Presidenza ta’ l-UE task force li tinkludi rappreżentanti 
ta’ l-Eurojust u ta’ l-Europol biex titjieb il-koperazzjoni 
bejn l-Eurojust u l-Europol, speċjalment fil-kuntest 
tal-Faxxikoli tax-Xogħol ta’ Analiżi ta’ l-Europol, billi 
ġie emendat il-ftehim dwar koperazzjoni. Iż-żewġ 
organizzazzjonijiet ħadmu flimkien u ppreżentaw abbozz 
ta’ test konġunt u nota ta’ spjegazzjoni lit-task force.

Rigward l-assoċjazzjoni ta’ l-Eurojust mal-Faxxikoli 
ta’ Xogħol ta’ Analiżi ta’ l-Europol, ġiet abbozzata 
gwida konġunta bbażata fuq il-qafas legali preżenti u 
l-esperjenza fil-prattika.  

B’żjieda ma’ dan, ġiet identifikata l-aħjar prattika għall-
organizzazzjoni interna ta’ l-Eurojust, il-ħatra ta’ punti ta’ 
kuntatt u l-immaniġġar ta’ l-informazzjoni li toħroġ mill-
Faxxikoli ta’ Xogħol ta’ Analiżi ta’ l-Europol mill-esperti 
ta’ l-Eurojust.

Il-konnessjoni dwar komunikazzjoni sigura għat-
trasmissjoni mingħajr periklu ta’ informazzjoni 
operattiva, strateġika u teknika fuq il-bażi tal-Ftehim 
bejn l-Eurojust u l-Europol saret operattiva.

Eurojust-EJN Li jiġu żviluppati konnessjonijiet fuq 
livell nazzjonali sabiex l-attivitajiet 
rispettivi jiġu kordinati aħjar. 

Id-Deċiżjoni l-ġdida ta’ l-Eurojust tinkludi, fost affarijiet 
oħra, l-istabbiliment ta’ Sistema ta’ Kordinazzjoni 
Nazzjonali ta’ l-Eurojust ġdida fuq livell nazzjonali biex 
jissaħħu r-relazzjonijiet bejn l-Eurojust u l-EJN u biex 
titjieb il-kordinazzjoni ta’ l-attivitajiet tagħhom ibbażata 
fuq il-prinċipju tal-komplimentarjetà u biex tiġi evitata 
d-duplikazzjoni ta’ l-isforzi.

Mandat ta' Arrest 
Ewropew (EAW)

Li tiġi inkluża fir-Rapport Annwali 
informazzjoni dwar data riċevuta mill-
Istati Membri dwar ksur ta’ termini 
perentorji u l-analiżi ta’ dik id-data.

Ġiet miġbura data bl-istatistika dwar każijiet li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-implimentazzjoni ta’ l-EAW, u dwar ksur 
ta’ termini perentorji, rappurtati lill-Eurojust.
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7 	 	M I R I 	 S T R A T E Ġ I ċ I 	 U 	 K I S B I E T 	 M A T U L	
L - 2 0 0 8

Il-miri strateġiċi stabbiliti mill-Kulleġġ għall-2008 u 

l-2009 huma:

1. Fuq kwistjonijiet dwar it-terroriżmu, li jiġi żgurat li:

• L-Eurojust jieħu ħsieb ix-xogħol dwar każijiet fuq 

it-terroriżmu b’mod aktar effettiv, li jkunu fis-seħħ 

strutturi li jinkoraġġixxu l-awtoritajiet kompetenti 

fl-Istati Membri biex jipprovdu l-informazzjoni koll-

ha meħtieġa dwar it-terroriżmu skond id-Deċiżjoni 

tal-Kunsill rilevanti;

• L-Eurojust ikun kapaċi jipproċessa u jimmaniġġa 

l-informazzjoni dwar it-terroriżmu mibgħuta lilu; 

u

• L-Eurojust jikkontribwixxi għal kwistjonijiet ta' 

politika li għandha x'taqsam mat-terroriżmu.

2. Biex jittejjeb ix-xogħol fuq il-każijiet permezz ta':

• Il-ħolqien ta’ proċeduri standardizzati għax-xogħol 

fuq il-każijiet

• It-twaqqif ta’ Sistema ta’ Valutazzjoni ta’ Xogħol 

fuq il-Każijiet

• Il-ħolqien ta’ faċilità ta’ komunikazzjoni mobbli 

sigura.

• Il-ħolqien ta’ ambjent ta’ appoġġ ICT b'saħħtu u 

sigur għax-xogħol fuq il-każijiet  

• Il-ħolqien ta’ konnessjonijiet siguri ta’ trasmissjoni 

lill-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri kollha.

3. Li jiżdied in-numru ta’ każijiet kumplessi li jsir rinviju 

tagħhom lill-Eurojust mill-Istati Membri.

4. Li kull wieħed mill-Istati Membri jiġi persważ biex 

jipprovdi lill-Membru Nazzjonali tiegħu fl-Eurojust 

l-appoġġ xieraq biex dak il-Membru jkun jista’ jieħu 

xogħol fuq il-każijiet u responsabbiltajiet oħra bħala 

Membru Nazzjonali.

5. Li tiġi strutturata u żviluppata aktar il-koperazzjoni 
bejn l-Eurojust, l-EJN, l-Europol u l-OLAF.

6. Li jiġu finalizzati għallinqas tliet ftehim ta' koperaz-
zjoni formali ma’ pajjiżi li mhumiex membri ta’ l-Unjoni 
Ewropea u korpi internazzjonali u li tittejjeb il-koperaz-
zjoni bejn l-Istati Membri u pajjiżi mhux Ewropej.

Fil-kapitoli preċedenti, l-Eurojust diġà rrapporta dwar 
il-kisbiet fl-oqsma fuq imsemmija fl-2008.  

L-iżvilupp tas-CMS, it-twaqqif ta’ konnessjoni ta’ posta 
elettronika sigura fl-Istati Membri u l-istallazzjoni ta’ 
faċilitajiet ta’ konferenza bil-video kkontribwew għall-
implimentazzjoni ta’ l-objettivi l-oħra. 

Barra minn dan, id-Deċiżjoni ġdida dwar it-Tisħiħ ta’ 
l-Eurojust ser tirrendi lill-Eurojust aktar effettiv u fl-
istess ħin ser toffri bażi solida biex jiġu aktar implimen-
tati dawn l-objettivi. 

Id-Deċiżjoni ġdida ta’ l-Eurojust, fost affarijiet oħra, 
fiha titjib għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-iskam-
bju ta’ informazzjoni, it-tisħiħ tas-setgħat tal-Membri 
Nazzjonali u tal-Kulleġġ, it-tisħiħ mill-ġdid tal-koperaz-
zjoni ma’ l-awtoritajiet nazzjonali u l-punti ta’ kuntatt 
ta’ l-EJN u t-tisħiħ tal-koperazzjoni ma’ Stati terzi u 
korpi u networks oħra ta’ l-Unjoni Ewropea, b’mod par-
tikolari l-EJN, l-Europol, u l-OLAF.   

L-implimentazzjoni sħiħa tad-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust 
ta’ l-2002 u l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
ġdida dwar it-Tisħiħ ta’ l-Eurojust ser tipprovdi bażi soli-
da li tippermetti lill-Eurojust iwettaq rwol aktar effettiv 
biex jassisti lill-awtoritajiet nazzjonali meta jittrattaw 
ma’ kriminalità transkonfini serja. 

Il-miri għas-snin li ġejjin ser ikunu integrati fis-som-
marji għas-snin 2010-2014, bil-mira prinċipali tkun 
l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni ta’ l-Eurojust ġdida.
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Iż-żjara lill-Eurojust tas-Sur Jozias van Aartsen, Is-Sindku ta’ 

l-Aja

Iż-żjara lill-Eurojust tas-Sur Jo Vandeurzen, il-Ministru tal-

Ġustizzja tal-Belġju

Iż-żjara tal-Prosekuturi Ġenerali ta’ l-Istati Baltiċi (mix-xellug 

għall-lemin): is-Sur Bundzis, is-Sur Janis Maizitis, Prosekutur 

Ġenerali tal-Latvja, is-Sur Norman Aas, Kap Prosekutur Ġenerali 

ta’ l-Estonja, is-Sur Sepp, Ms Čekelienė u s-Sur Algimantas 

Valantinas, Prosekutur Ġenerali tal-Litwanja
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A N N E S S  1  
Il-Missjoni,	 il-Kompiti	u	 l-Istruttura	ta’	 l-Eurojust	  
(skond	 id-Deċiżjoni	 tal-Kunsill	2002/187/JHA)

Missjoni u Kompiti

L-Eurojust huwa korp ta’ koperazzjoni ġuridika li nħoloq 

biex jipprovdi “livell għoli ta’ sigurezza f’żona ta’ liber-

tà, sigurtà u ġustizzja”. Ġie mwaqqaf bħala riżultat ta’ 

deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Tampere (15 - 16 ta’ 

Ottubru 1999) sabiex isaħħaħ il-ġlieda kontra kriminali-

tà serja billi jiffaċilità l-azzjoni mill-aħjar ta' kordinazzjo-

ni għall-investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li jkopru 

t-territorju ta' aktar minn Stat Membru wieħed b'kull 

rispett għad-drittjiet u libertajiet fundamentali.

Fl-14 ta’ Diċembru ta’ l-2000 il-Kunsill ta’ l-Unjoni 

Ewropea formalment waqqaf l-unità temporanja ta' 

koperazzjoni ġudizzjarja "Pro-Eurojust". Prosekuturi mill-

Istati Membri kollha ppruvaw u ttestajaw kunċetti biex 

isaħħu l-ġlieda kontra l-kriminalità serja billi iffaċilitaw 

l-kordinazzjoni ta’ azzjoni għall-investigazzjonijiet u 

l-prosekuzzjonijiet fi ħdan l-UE.

Pro-Eurojust beda x-xogħol tiegħu fl-1 ta' Marzu ta' 

l-2001. L-Eurojust innifsu kien ġie stabbilit b'Deċiżjoni 

tat-28 ta' Frar 2002 bħala korp ta' l-UE b'personalità 

ġuridika (ara d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Frar 2002 

li tistabbilixxi l-Eurojust bil-għan li ssaħħaħ il-ġlieda kon-

tra l-kriminalità serja, 2002/187/JHA). L-Eurojust huwa 

l-ewwel korp permanenti stabbilit għall-koperazzjoni 

ġudizzjarja fil-qasam legali Ewropew, u huwa ffinanzjat 

permezz ta’ l-estimi finanzjarji ġenerali ta’ l-UE.

Monitoraġġ fuq l-Eurojust isir minn Korp ta' Superviżjoni 

Konġunt indipendenti, li jiżgura li l-ipproċessar ta’ data 

personali isir b’mod konformi mad-Deċiżjoni ta’ l-Eu-

rojust. Jisma’ ukoll appelli ppreżentati minn individwi 

rigward aċċess għal informazzjoni personali.

L-Eurojust qiegħed jistimula u jtejjeb il-kordinazzjoni ta' 

investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet bejn l-awtoritajiet 

kompetenti fl-Istati Membri u itejjeb il-koperazzjoni 

bejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri, b’mod 

partikolari billi jiffaċilita l-eżekuzzjoni ta’ għajnuna legali 

reċiproka internazzjonali u l-implimentazzjoni ta’ talbiet 

għal estradizzjoni. L-Eurojust jappoġġa b’kull mod pos-

sibbli l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri sabiex 

l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet tagħhom ikunu 

aktar effettivi meta jkunu qed jittrattaw ma’ kriminalità 

transkonfini.

Fuq talba ta’ Stat Membru, l-Eurojust jista’ jgħin fl-
investigazzjonijiet u fil-prosekuzzjonijiet li jirrigwardaw 
dak l-Istat Membru partikolari u Stat li mhux membru, 
jekk ikun hemm ftehim ta’ koperazzjoni bejniethom jew 
jekk ikun hemm interess essenzjali biex tingħata dik 
l-għajnuna.

Il-kompetenza ta’ l-Eurojust tkopri l-istess tipi ta’ reati 
u offiżi li l-Europol għandu wkoll kompetenza fuqhom, 
bħal ma huma t-terroriżmu, it-traffikar ta' droga, traf-
fikar ta’ bnedmin, falsifikazzjoni, riċiklaġġ ta’ flus, reati 
bil-kompjuter, reati kontra l-proprjetà u beni pubbliċi 
inklużi l-frodi u korruzzjoni, reati kriminali li jaffettwaw 
l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea, reati kon-
tra l-ambjent u parteċipazzjoni f'organizzazzjonijiet 
kriminali. Għal tipi oħra ta’ reati l-Eurojust jista' jgħin 
fl-investigazzjonijiet u fil-prosekuzzjonijiet fuq talba ta' 
Stat Membru.

L-Eurojust jista' jitlob lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
Stati Membri interessati sabiex:

—  jinvestigaw u jibdew il-prosekuzzjoni ta' atti 
speċifiċi;

— jikkordinaw ma' xulxin;

— jaċċettaw li pajjiż ikun f’pożizzjoni aħjar minn 
ieħor biex jibda' proċeduri ta’ prosekuzzjoni;

— iwaqqfu Tim ta’ Investigazzjoni Konġunta; jew;

— jagħtu lill-Eurojust l-informazzjoni meħtieġa biex 
dan iwettaq il-kompitu tiegħu.

Barra minn dan l-Eurojust:

— ser jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti jinfurmaw 
lil xulxin dwar l-investigazzjonijiet u prosekuzzjo-
nijiet li hu jkun ġie informat dwarhom;

— ser jgħin lill-awtoritajiet kompetenti biex tiġi 
żgurata l-aħjar koperazzjoni possibbli f'investigaz-
zjonijiet u prosekuzzjonijiet;

— ser jagħti l-għajnuna tiegħu biex tittejjeb il-
koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali kom-
petenti, b’mod partikolari bbażata fuq l-analiżi ta’ 
l-Europol;

— ser jikkopera u jikkonsulta man-Netwerk 
Ġudizzjarju Ewropew (EJN) u ser jagħmel użu 
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minn, u jikkontribwixxi għat-titjib ta’, id-database 
tiegħu ta’ dokumenti;

— jista’, skond il-miri tiegħu, jipprova jtejjeb il-
koperazzjoni u l-kordinazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti, u jittrasmetti talbiet għal għajnuna 
ġudizzjarja meta dawn: (i) isiru mill-awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru, (ii) għandhom x’jaq-
smu ma’ investigazzjoni jew prosekuzzjoni li qed 
titmexxa minn dik l-awtorità f’każ speċifiku, u (iii) 
jeħtieġu l-intervent ta’ l-Eurojust bil-għan li jkun 
hemm azzjoni kordinata;

— jista’ jassisti l-Europol, b’mod partikolari b’per-
mezz ta’ opinjonijiet ibbażati fuq analiżi mwettqa 
mill-Europol; u

— jista’ jipprovdi appoġġ loġistiku, per eżempju, 
għanjuna fi traduzzjonijiet, interpretazzjoni u 
l-organizzazzjoni ta’ laqgħat ta’ kordinazzjoni.

Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, l-Eurojust għandu 
relazzjonijiet privileġġati ma’ l-EJN, l-Europol, l-Uffiċċju 
Ewropew ta’ kontra l-Frodi (OLAF), u l-Maġistrati ta’ 
Kollegament. Jista’ wkoll, permezz tal-Kunsill, jik-
konkludi ftehim ta’ koperazzjoni ma’ Stati li mhumiex 
Membri u ma’ organizzazzjonijiet jew korpi internazzjo-
nali għall-iskambju ta’ informazzjoni jew l-issekondar 
ta’ uffiċjali.

Struttura

L-Eurojust huwa magħmul minn 27 Membri Nazzjonali, 
membru wieħed minn kull wieħed mill-Istati Membri ta’ 
l-Unjoni Ewropea. Dawn huma sekondati skond is-siste-
mi legali rispettivi tagħhom, u huma imħallfin, proseku-
turi jew uffiċjali tal-pulizija ta' kompetenza ekwivalenti.

Kull Membru Nazzjonali huwa soġġett għall-leġislazzjoni 
nazzjonali ta' l-Istat Membru li jaħtru għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' l-istatus tagħhom li jiddetermina wkoll il-
perjodu ta' żmien ta' ħatra, kif ukoll it-tip u l-wisgħa tas-
setgħat ġudizzjarji li jingħataw lill-Membru Nazzjonali.

Bosta Stati Membri ħatru Deputati u Assistenti sabiex 
jgħinu u jaġixxu minflok il-Membri Nazzjonali tagħhom. 

Xi uħud mill-Membri Nazzjonali huma appoġġati wkoll 

fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum fuq il-każijiet mill-Esperti 

Nazzjonali Sekondati (SNEs), li huma sekondati mill-aw-

toritajiet nazzjonali tagħhom biex jgħinu fix-xogħol fuq 

il-każijiet. Il-SNEs jiffurmaw parti mill-amministrazzjoni 

ta’ l-Eurojust għalkemm jaħdmu qrib ħafna mas-Sezzjo-

nijet Nazzjonali tagħhom.

Il-Membri Nazzjonali jifformaw il-Kulleġġ ta’ l-Eurojust, 

li hu responsabbli għall-organizzazzjoni u l-operazzjoni 

ta’ l-Eurojust. L-Eurojust jista’ jwettaq il-kompiti tiegħu 

permezz ta’ Membru Nazzjonali wieħed jew aktar jew 

bħala Kulleġġ.

Il-Kulleġġ huwa appoġġat mill-amministrazzjoni. 

Id-Direttur Amministrattiv huwa responsabbli għall-

amministrazzjoni ta’ kuljum ta’ l-Eurojust u tat-tmexxija 

tal-Persunal.

L-Europol stabbilixxa sistema ta’ tlettax-il tim u żewġ 

konsulenzi, Kriminalità Elettronika u Football Crime, li 

jgħinu lill-Membri Nazzjonali biex jagħmlu l-aħjar użu 

tal-ħin, abiltajiet u riżorsi tagħhom, sabiex jittieħdu 

deċiżjonijiet malajr u sabiex jiġi organizzat aħjar it-

tibdil fl-għamla u fil-kobor ta’ l-organizzazzjoni. Din 

l-istruttura tippermetti wkoll li l-membri tal-Kulleġġ 

ikunu jista’ jaħdmu flimkien fi gruppi żgħar fuq suġġetti 

u kwistjonijiet speċifiċi.

It-timijiet jibbażaw ruħhom fuq il-medda kbira ta’ 

esperjenza u kapaċità tal-Membri tal-Kulleġġ li tintuża 

biex jitlesta x-xogħol preparatorju fuq kwistjonijiet ta’ 

politika u kwistjonijiet prattiċi oħra. Dawn it-timijiet 

jagħmlu rapport u rakkomandazzjonijiet lill-Kulleġġ li hu 

responsabbli biex jittieħdu d-deċiżjonijiet finali.

It-timijiet huma magħmulin minn Membri Nazzjonali, 

Assistenti u SNEs, u huma appoġġjati mill-membri ta’ 

l-amministrazzjoni.

Ir-rwol Ir-rwol tal-Punt ta’ Kuntatt ta’ l-Eurojust għall-

Protezzjoni tat-Tfal ġie approvat mill-Kulleġġ f’Jannar ta’ 

l-2008 (ara l-Kapitolu 2).
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A N N E S S  2

Sezzjoni	Nazzjonali

Il-Belġju:

Michèle Coninsx hija l-Viċi President u l-Membru Nazzjonali għall-Belġju. Hija prosekutur. Hija 
ingħaqdet mal-Pro-Eurojust f’Marzu ta’ l-2001.

Il-Bulgarija

Mariana Ilieva Lilova hija l-Membru Nazzjonali għall-Bulgarija. Hija prosekutur. Ingħaqad ma’ 
l-Eurojust f’Marzu ta’ l-2007.

Ir-Repubblika	ċeka

Pavel Zeman huwa Membru Nazzjonali għar-Repubblika Ċeka. Huwa prosekutur. Huwa ingħaqad 
ma’ l-Eurojust f’Mejju ta’ l-2004.

Anna Richterová hija d-Deputat Membru Nazzjonali għar-Repubblika Ċeka. Hija prosekutur. Hija 
ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’Ottubru ta’ l-2007.

Alice Havliková hija Espert Nazzjonali Sekondata għar-Repubblika Ċeka. Hija prosekutur. Hija 
ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’Ottubru ta’ l-2007.

“Eurojust għandu jkun magħmul minn Membru Nazzjonali 
wieħed sekondat minn kull wieħed mill-IStati Membri 
skond is-sistema legali ta’ dak l-Istati, liema membru 
jkun prosekutur, imħallef jew uffiċjal tal-pulizija ta' 
kompetenza simili.” 

It-titoli ta’ hawn taħt jirreferu għal dawn il-funzjo-
nijiet skond l-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni ta' l-Eu-
rojust. Aktar informazzjoni dwar Membri Nazzjonali, 
Deputati u Assistenti tinsab fuq is-sit tal-web tagħna,  
www.eurojust.europa.eu 
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Telqu mill-Eurojust fl-2008

Jaroslava Novotná kienet Deputat Membru Nazzjonali għar-Repubblika Ċeka minn Marzu ta’ 
l-2007 sa Settembru ta’ l-2008. Kienet prosekutur. 

Kateřina Weissová kienet l-Espert Nazzjonali Sekondata għar-Repubblika Ċeka minn Ġunju ta’ 
l-2008 sa Settembru ta’ l-2008. Kienet prosekutur. 

Jana Zezulová kienet l-Espert Nazzjonali Sekondata għar-Repubblika Ċeka minn Jannar ta’ 
l-2008 sa Mejju ta’ l-2008. Kienet prosekutur. 

Id-Danimarka

Lennart Hem Lindblom huwa l-Membru Nazzjonali għad-Danimarka. Huwa prosekutur. Huwa 
ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Settembru ta’ l-2006.

Il-Ġermanja

Michael Grotz huwa l-Membru Nazzjonali għall-Ġermanja. Huwa prosekutur. Ingħaqad ma’ 
l-Eurojust f’Ottubru ta’ l-2007.

Benedikt Welfens huwa d-Deputat Membru Nazzjonali għall-Ġermanja. Huwa prosekutur. 
Ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Ottubru ta’ l-2006.
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Jörg Schröder huwa l-Assistent għall-Membru Nazzjonali għall-Ġermanja. Huwa prosekutur. 
Huwa ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Jannar ta’ l-2008.

Veronika Keller l-Espert Nazzjonali Sekondata għall-Ġermanja. Hija prosekutur. Hija ingħaqdet 
ma’ l-Eurojust fl-2008. 

Telqet mill-Eurojust fl-2008

Susanne Stotz kienet l-Assistent għall-Membru Nazzjonali għall-Ġermanja minn Jannar ta’ 
l-2005 sa Jannar ta’ l-2008. Kienet imħallef.

L-Estonja

Raivo Sepp huwa l-Viċi President u l-Membru Nazzjonali għall-Estonja. Huwa prosekutur. Huwa 
ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Mejju ta’ l-2004.

Laura Vaik hija l-Espert Nazzjonali Sekondata għall-Estonja. Hija prosekutur. Ingħaqdet ma’ 
l-Eurojust f’Marzu ta’ l-2008. 

L-Irlanda

Jarlath Spellman huwa Membru Nazzjonali għall-Irlanda. Huwa prosekutur. Ingħaqad ma’ 
l-Eurojust f’Ġunju ta’ l-2005.
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Il-greċja

Lampros Patsavellas huwa l-Membru Nazzjonali għall-Greċja. Huwa prosekutur. Ingħaqad ma’ 
l-Eurojust f’Ġunju ta’ l-2005.

Efstathios Tsirmpas huwa l-Espert Nazzjonali Sekondat għall-Greċja. Huwa kien aġent speċjali. 
Ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Novembru ta’ l-2008. 

Spanja

Juan Antonio García Jabaloy huwa Membru Nazzjonali għal Spanja. Huwa prosekutur. 
Ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Ottubru ta’ l-2006.

María Teresa Gálvez Díez hija Deputat Membru Nazzjonali għal Spanja minn Ottubru ta’ 
l-2008. Kienet Espert Nazzjonali Sekondata sa Ġunju ta’ l-2008. Kienet prosekutur. Ingħaqdet 
ma’ l-Eurojust f’Novembru ta’ l-2003.

Santiago García-Noblejas huwa l-Espert Nazzjonali Sekondat għal Spanja. Huwa uffiċjal tal-
Pulizija. Huwa ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Mejju ta’ l-2008.

Franza

Gérard Loubens huwa Membru Nazzjonali għal Franza. Huwa prosekutur. Ingħaqad ma’ l-Eu-
rojust f’Awissu ta’ l-2008.

Marie-José Aube-Lotte hija d-Deputat Membru Nazzjonali għal Franza. Hija prosekutur. Hija 
ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’Settembru ta’ l-2006.
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Alain Grellet huwa d-Deputat Membru Nazzjonali għal Franza. Huwa prosekutur. Huwa ingħaqad 
ma’ l-Eurojust f’Settembru ta’ l-2007.

Anne Delahaie hija l-Assistent għall-Membru Nazzjonali għal Franza. Hija avukat. Ingħaqdet mal 
Pro-Eurojust f’Ġunju ta’ l-2001.

Telqu mill-Eurojust fl-2008

François Falletti kien Deputat Membru Nazzjonali għal Franza sa Lulju ta’ l-2008. Kien proseku-
tur. Huwa ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Settembru ta’ l-2004.

Marie-Pierre Falletti kienet Assistent għall-Membru Nazzjonali għal Franza minn Settembru ta’ 
l-2004 sa Lulju ta’ l-2008. Kienet avukat. 

L-Italja

Carmen Manfredda hija d-Deputat Membru Nazzjonali għall-Italja. Hija prosekutur. Hija 
ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’April ta’ l-2004.

Filippo Spiezia huwa d-Deputat Membru Nazzjonali għall-Italja. Huwa prosekutur. Ingħaqad ma’ 
l-Eurojust f’Diċembru ta’ l-2007.

Cristiano Ripoli huwa l-Espert Nazzjonali Sekondat għall-Italja. Huwa uffiċjal tal-Pulizija. 
Ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Novembru ta’ l-2007. 
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Telaq mill-Eurojust fl-2008

Cesare Martellino kien Membru Nazzjonali għall-Italja sa Ġunju ta’ l-2008. Kien prosekutur. 
Ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Ġunju ta’ l-2002.

ċipru

Katerina Loizou hija Membru Nazzjonali għall-Ċipru. Hija prosekutur. Hija ingħaqdet ma’ l-Eu-
rojust f’Settembru ta’ l-2004.

Latvja

Gunãrs Bundzis huwa Membru Nazzjonali għal-Latvja. Huwa prosekutur. Huwa ingħaqad ma’ 
l-Eurojust f’April ta’ l-2004.

Dagmara Fokina hija l-Assistent għall-Membru Nazzjonali għal-Latvja. Hija prosekutur. Hija 
ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’April ta’ l-2004.

Il-Litwanja

Laima Čekelienė huwa Membru Nazzjonali għal-Litwanja. Hija prosekutur. Ingħaqdet ma’ 
l-Eurojust f’Marzu ta’ l-2008.

Telaq mill-Eurojust fl-2008

Tomas Krusna kien Membru Nazzjonali għal-Litwanja sa Marzu ta’ l-2008. Kien prosekutur. 
Huwa ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Lulju ta’ l-2006.
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Il-Lussemburgu

Carlos Zeyen huwa l-Membru Nazzjonali għal-Lussemburgu. Huwa prosekutur. Huwa ingħaqad 
ma’ l-Eurojust f’Settembru ta’ l-2006.

L-Ungerija

Ilona Lévai hija Membru Nazzjonali għall-Ungerija. Hija prosekutur. Hija ingħaqdet ma’ l-Eu-
rojust f’Mejja ta’ l-2004.

Telaq mill-Eurojust fl-2008

Balázs Garamvölgyi kien l-Espert Nazzjonali Sekondat għall-Ungerija minn Lulju sa Diċembru 
ta' l-2008. Kien prosekutur.  

Malta

Donatella Frendo Dimech hija l-Membru Nazzjonali għal Malta. Hija prosekutur. Hija ingħaqdet 
ma’ l-Eurojust f’Ġunju ta’ l-2004.

L-Olanda

Arend Vast huwa l-Membru Nazzjonali għall-Olanda. Huwa prosekutur. Ingħaqad ma’ l-Eurojust 
f’Ottubru ta’ l-2007.
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Jolien Kuitert hija d-Deputat Membru Nazzjonali ta’ l-Olanda. Hija prosekutur. Kienet Deputat 
Membru Nazzjonali minn Ġunju ta’ l-2002 sa Ġunju ta’ l-2008, u reġgħet ingħaqdet ma’ l-Eurojust 
f’Ottubru ta’ l-2008 bħala Deputat Membru Nazzjonali. 

Thea Warmerdam hija l-Assistent għall-Membru Nazzjonali għall-Olanda. Hija assistent legali. 
Hija ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’April ta’ l-2008.

Willette Smeenk hija l-Assistent għall-Membru Nazzjonali għall-Olanda. Hija prosekutur. Hija 
ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’Ottubru ta’ l-2007.

L-Awstrija

Ursula Koller hija l-Membru Nazzjonali għall-Awsrija. Hija imħallef. Hija ingħaqdet ma’ l-Eurojust 
f’Diċembru ta’ l-2005.

Ulrike Kathrein hija d-Deputat Membru Nazzjonali għall-Awsrija. Hija prosekutur. Hija ingħaqdet 
ma’ l-Eurojust f’Diċembru ta’ l-2008.

Lisa Horvatits hija l-Assistent għall-Membru Nazzjonali għall-Awstrija. Hija avukat. Ingħaqdet 
ma’ l-Eurojust f’Marzu ta’ l-2008.

Il-Polonja

Mariusz Skowroński huwa l-Membru Nazzjonali għall-Polonja. Huwa prosekutur. Ingħaqad ma’ 
l-Eurojust f’Diċembru ta’ l-2005.
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Il-Portugall

José Luís Lopes da Mota huwa President u Membru Nazzjonali għall-Portugall. Huwa proseku-
tur. Kien ingħaqad mal-Pro-Eurojust f’Marzu ta’ l-2001. 

António Luís Santos Alves huwa d-Deputat Membru Nazzjonali għall-Portugall. Huwa proseku-
tur. Huwa ingħaqad ma’ l-Eurojust f’April ta’ l-2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra huwa l-Espert Nazzjonali Sekondat għall-
Portugall. Huwa prosekutur. Ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Ottubru ta’ l-2007.

Ir-Rumanija

Elena Dinu hija l-Membru Nazzjonali għar-Rumanija minn Jannar ta’ l-2007. Hija prosekutur. 
Hija ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’Settembru ta’ l-2006 bħala Maġistrat ta’ Kollegament.

Ir-Repubblika	ta’	Slovenja

Malči Gabrijelčič hija l-Membru Nazzjonali għar-Repubblika ta’ Slovenja. Hija prosekutur. Hija 
ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’Lulju ta’ l-2005.

Gregor Žika Ševo huwa Espert Nazzjonali Sekondat għar-Repubblika ta’ Slovenja. Huwa 
imħallef. Huwa ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Lulju ta’ l-2008.
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Telaq mill-Eurojust fl-2008

Jaka Brezigar kien l-Espert Nazzjonali Sekondat għar-Repubblika ta’ l-Islovenja minn Jannar sa 
Lulju 2008.  Kien imħallef.

Ir-Repubblika	ta’	Slovakkja

Ladislav Hamran huwa Membru Nazzjonali għar-Repubblika ta’ Slovakkja. Huwa prosekutur. 
Huwa ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Settembru ta’ l-2007.

Ladislav Majerník huwa Espert Nazzjonali Sekondat għar-Repubblika ta’ Slovakkja. Huwa pro-
sekutur. Ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Ottubru ta’ l-2008.

Telqet mill-Eurojust fl-2008

Jana Kopernická kienet l-Espert Nazzjonali Sekondata ghar-Repubblika ta’ l-Islovakkja minn 
Ġunju sa Settembru 2008.  Kienet prosekutur.

Il-Finlandja	

Ritva Sahavirta hija Membru Nazzjonali għall-Finlandja. Hija prosekutur. Hija ingħaqdet ma’ 
l-Eurojust f’Awissu ta’ l-2008.

Maarit Loimukoski kienet Membru Nazzjonali għall-Finlandja minn Awissu ta’ l-2004 sa Lulju 
ta’ l-2008 u reġgħet ingħaqet ma’ l-Eurojust bħala Deputat Membru Nazzjonali għall-Finlandja 
f’Awissu ta’ l-2008. Hija prosekutur.  
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Kaj Björkqvist huwa l-Assistent għall-Membru Nazzjonali għall-Finlandja. Huwa uffiċjal tal-
Pulizija. Ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Diċembru ta’ l-2008.

Telqet mill-Eurojust fl-2008

Taina Neira kienet Deputat Membru Nazzjonali għall-Finlandja sa Lulju ta’ l-2008. Kienet ufficjal 
tal-pulizija. Hija ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’Diċembru ta’ l-2007.

L-Isvezja

Ola Laurell huwa l-Membru Nazzjonali għall-Isvezja. Huwa prosekutur. Huwa ingħaqad ma’ 
l-Eurojust f’Settembru ta’ l-2007.

Annette von Sydow hija Deputat Membru Nazzjonali għall-Isvezja. Hija prosekutur. Hija 
ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’Settembru ta’ l-2005.

Telaq mill-Eurojust fl-2008

Leif Görts kien l-Espert Nazzjonali Sekondat għall-Isvezja minn Jannar sa Diċembru 2008. Kien 
prosekutur.

ir-Renju	Unit

Aled Williams huwa Deputat Membru Nazzjonali għar-Renju Unit. Huwa prosekutur. Huwa 
ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Lulju ta’ l-2006.
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Phil Hicks huwa l-Assistent tal-Membru Nazzjonali għar-Renju Unit. Huwa prosekutur. Huwa 
ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Ġunju ta’ l-2006.

Vincent Lunny huwa l-Assistent tal-Membru Nazzjonali għar-Renju Unit. Huwa prosekutur. Huwa 
ingħaqad ma’ l-Eurojust f’Awissu ta’ l-2008.

Janine Wood hija Espert Nazzjonali Sekondata għar-Renju Unit. Hija prosekutur. Ingħaqdet ma’ 
l-Eurojust f’Novembru ta’ l-2008.

Telqet mill-Eurojust fl-2008

Lynne Barrie kienet l-Assistent tal-Membru Nazzjonali għar-Renju Unit minn Ottubru ta’ l-2007 
sa Awissu ta’ l-2008. Kienet prosekutur. Hija ingħaqdet ma’ l-Eurojust f’Ottubru ta’ l-2007.

Direttur	Amministrattiv

Jacques Vos kien Aġent Direttur Amministrattiv minn Mejju ta’ l-2008.

Telqaq mill-Eurojust fl-2008

Ernst Merz huwa d-Direttur Amminstrattiv Huwa telaq mill-Eurojust f’Mejju ta’ l-2008. 
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Stati	Terzi	fl-Eurojust

Prosekuturi	ta’	Kollegament

In-Norveġja

Kim Sundet huwa l-Prosekutur ta’ Kollegament għan-Norveġja. Huwa ingħaqad ma’ l-Eurojust 
f’Jannar ta’ l-2007.

L-Istati	Uniti	ta’	l-Amerika

Mary Lee Warren hija l-Prosekutur ta’ Kollegament għall-Istati Uniti. Hija ingħaqdet ma’ l-Eu-
rojust f’Awissu ta’ l-2007.
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seminar ta’ l-UE/US dwar il-ftehim bejn l-EU u 

l-USA, Zoetermeer, l-Olanda

laqgħa strateġika dwar il-kriminalità elettronika, 

Ateni, il-Greċja

Marketing seminar, York, Ir-Renju Unit

laqgħa strateġika dwar THB u l-protezzjoni tax-

xhieda, Portoroz, is-Slovenja
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Id-drittijiet kollha riżervati. Ma tistax ssir l-ebda pubblikazzjoni jew jiġu użati xi partijiet minn din il-
pubblikazzjoni f’kull forma jew b’kull mezz, grafiku, elettroniku jew mekkaniku, inkluż fotokopjar, irrekor-
djar, ittejpjar jew ħażna ta’ informazzjoni u sistemi ta’ irtirar ta’ informazzjoni mingħajr il-permess ta’ 
l-Eurojust.
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