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jistgħu jagħtu informazzjoni dwar l-approċċ tal-Parlament Ewropew għat-
tisħiħ tas-sorveljanza tal-Europol, tal-Eurojust, tal-Frontex u, sa ċertu 
punt, tas-Sitcen. L-istudju jipproponi sensiela ta’ rakkomandazzjonijiet 
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tal-aġenziji tas-sigurtà u tal-intelliġenza fl-Istati Membri tal-UE u 
f’demokraziji ewlenin oħra. 

 
 
PE 453.207  MT 



Dan id-dokument intalab mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-
Parlament Ewropew. 
 
 
AWTURI 
 
Aidan WILLS, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 
Mathias VERMEULEN, European University Institute (EUI) 
  
Hans BORN, Mexxej ta’ Proġett, DCAF 
Martin SCHEININ, Mexxej ta’ Proġett, EUI 
Micha WIEBUSCH, Assistant tar-Riċerka, DCAF 
  
Ashley THORNTON, Konsulent Lingwistiku 
 
 
AMMINISTRATUR RESPONSABBLI 
 
Andreas HARTMANN 
Dipartiment tal-Politika C: Drittijiet taċ-Ċittadini u Affarijiet Kostituzzjonali 
Parlament Ewropew 
B-1047 Brussell 
Indirizz elettroniku: andreas.hartmann@europarl.europa.eu 
 
 
VERŻJONIJIET LINGWISTIĊI 
 
Oriġinali: EN 
Sommarju eżekuttiv: BG, CS, DA, DE; EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, 
RO, SK, SL, SV, GA, HR 
 
 
INFORMAZZJONI DWAR L-EDITUR 
 
Biex tikkuntattja lid-Dipartiment tal-Politika jew biex tabbona għall-bullettin tiegħu, jekk 
jogħġbok ikteb lil: 
poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
Il-manuskritt tlesta f’Ġunju 2011. 
© Parlament Ewropew, Brussell, 2011. 
 
Dan id-dokument huwa disponibbli fuq l-Internet fl-indirizz: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN 
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms 
 
 
DIKJARAZZJONI TA’ ĊAĦDA TA’ RESPONSABILITÀ 
 
L-opinjonijiet espressi f’dan id-dokument huma r-responsabilità esklużiva tal-awturi u mhux 
neċessarjament jirrappreżentaw il-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. 
Ir-riproduzzjoni u t-traduzzjoni għal skopijiet mhux kummerċjali huma awtorizzati, sakemm 
is-sors huwa rikonoxxut u l-pubblikatur ikun mgħarraf minn qabel u mibgħut kopja. 



Sorveljanza Parlamentari tal-Aġenziji tas-Sigurtà u tal-Intelligence fl-Unjoni Ewropea 
____________________________________________________________________________________________ 

3 

 

SINTESI EŻEKUTTIVA 
 
Id-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tal-Parlament Ewropew inkariga liċ-Ċentru ta’ 
Ġinevra għall-Kontroll Demokratiku tal-Forzi Armati (DCAF) u lill-Istitut Universitarju 
Ewropew (EUI) biex iwettqu studju dwar “is-sorveljanza parlamentari tal-aġenziji tal-
intelliġenza fl-Istati Membri rilevanti tal-UE u f’demokraziji ewlenin oħra”. Dan l-istudju kien 
mistenni li “jidentifika l-istandards demokratiċi u l-qawwa prattika kif ukoll li jsib bilanċ 
tajjeb bejn id-domandi tas-segretezza u l-ħtieġa għal skrutinju li jista’ jintuża mill-
Parlament Ewropew (PE) meta dan iwaqqaf il-korp ta’ sorveljanza tiegħu stess”. Wara li 
saru konsultazzjonijiet mad-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tal-PE, ġie deċiż li dan 
il-mandat jiġi interpretat fl-isfond ta’ erba’ tendenzi u żviluppi importanti li qajmu 
diskussjoni dwar kif il-PE jista’ jsaħħaħ is-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ tal-UE, kif ukoll 
iċ-Ċentru tas-Sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea (Sitcen)1 li għandu rwol fiż-Żona ta’ Libertà, 
Sigurtà u Ġustizzja (AFSJ): 
 
(1) It-Trattat ta’ Lisbona jawtorizza lill-PE u lill-parlamenti nazzjonali jsaħħu s-sorveljanza 
tagħhom ta’ żewġ korpi tal-AFSJ: il-Europol u l-Eurojust. Huwa jistabbilixxi, b’mod espliċitu, 
ir-regolamenti l-ġodda dwar il-Europol u l-Eurojust biex jiġu inklużi dispożizzjonijiet dwar l-
“iskrutinju” parlamentari (fil-każ tal-Europol) u l-“evalwazzjoni” (fil-każ tal-Eurojust). Fis-
sentejn li ġejjin, il-Kummissjoni se tressaq proposti għal dawn ir-regolamenti; il-PE se jkollu 
l-opportunità li jiżgura li din il-leġiżlazzjoni tinkludi d-dispożizzjonijiet adegwati dwar is-
sorveljanza parlamentari. Barra minn hekk, il-fatt li ż-Żona ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja 
issa hija suġġetta għall-proċedura leġiżlattiva standard ifisser li l-PE attwalment jinsab 
f’pożizzjoni aħjar biex jiżgura li l-oqfsa legali l-ġodda jew dawk riveduti għall-aġenziji tal-
AFSJ jinkludu dispożizzjonijiet dwar is-sorveljanza parlamentari. Fil-fatt, huwa diġà għamel 
hekk fl-abbozz ta’ regolament dwar il-Frontex, li, meta kien qed jitħejja, dan is-suġġett 
kien qed jiġi diskuss.  
  
(2) Il-PE jista’ jkollu xi opportunitajiet biex jindirizza l-ħidma tas-Sitcen, li jwettaq numru 
ta’ funzjonijiet li jirrigwardaw is-sigurtà interna, minħabba li issa dan jagħmel parti mis-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE). Filwaqt li s-SEAE (u għaldaqstant is-Sitcen) 
jaqa’ taħt il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK), li huwa qasam ta’ politika 
intergovernattiv, it-Trattat ta’ Lisbona jagħti lill-PE setgħat ġodda f’dan il-qasam.  
 
(3) Kien hemm żviluppi importanti fil-qasam tal-aċċess għall-informazzjoni, li huma 
intrinsikament marbuta mat-tisħiħ tas-sorveljanza tal-korpi tal-AFSJ. Fl-2010, il-PE u l-
Kummissjoni kkonkludew ftehim interistituzzjonali ġdid li jtejjeb b’mod sinifikanti l-aċċess 
tal-PE għall-informazzjoni mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-PE attwalment qed 
jikkunsidra r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-aċċess għall-informazzjoni, kif ukoll il-
possibilità ta’ ftehim interistituzzjonali ġdid mal-Kunsill, liema ftehim ikun jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar l-aċċess parlamentari għall-informazzjoni klassifikata. It-trajettorja 
ta’ dawn id-diskussjonijiet li għaddejjin se jkollha implikazzjonijiet kbar għas-sorveljanza 
mill-PE tal-korpi tal-AFSJ.  
 
(4) B’mod iktar ġenerali, matul l-aħħar għaxar snin il-PE wera interess dejjem akbar kemm 
fl-aġenziji tas-sigurtà nazzjonali kif ukoll fil-korpi tal-AFSJ. Dan intwera mill-interess kbir 
tiegħu fil-ħolqien tar-regolament il-ġdid dwar id-deċiżjonijiet tal-Frontex, tal-Europol u tal-
Eurojust, kif ukoll permezz ta’ żewġ kumitati temporanji li eżaminaw l-attivitajiet tal-

                                                 
1 Dan l-istudju juża t-terminu “korpi tal-AFSJ” biex jirreferi għall-aġenziji tal-AFSJ (il-Europol, il-Eurojust u l-
Frontex) u ċ-Ċentru tas-Sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea (is-Sitcen). 
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aġenziji tas-sigurtà nazzjonali u għamlu rakkomandazzjonijiet importanti fir-rigward tas-
sorveljanza. 
 
Fuq il-bażi ta’ din l-interpretazzjoni tal-mandat, l-għan ewlieni ta’ dan l-istudju huwa li 
jipprovdi valutazzjoni komparattiva tas-sorveljanza tal-aġenziji tal-intelliġenza fl-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea u f’demokraziji oħra, bl-għan li jiġu identifikati l-prattiki tajbin li 
jistgħu jipprovdu informazzjoni għad-dibattitu dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza tal-korpi tal-
AFSJ mill-Parlament Ewropew.  
 
Dan l-istudju jiffoka fuq il-Europol, il-Frontex u l-Eurojust kif ukoll is-Sitcen. B’mod 
ġenerali, ir-rwol tal-korpi tal-AFSJ huwa li jiffaċilitaw, jikkoordinaw u jsaħħu l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali bl-għan li jippromwovu s-sigurtà u l-ġustizzja fi ħdan l-UE. Bla 
dubju, karatteristika li tiddistingwixxi l-aġenziji tal-intelliġenza nazzjonali2 minn oħrajn hija 
s-setgħa tagħhom li jużaw l-hekk imsejħa “setgħat speċjali” biex jiġbru l-informazzjoni, 
bħas-setgħat li jinterċettaw komunikazzjonijiet, iwettqu sorveljanza bil-moħbi, jużaw 
informaturi sigrieti u saħansitra jidħlu fid-djar bil-moħbi. Il-korpi tal-AFSJ m’għandhomx tali 
setgħat, u meta jitqabblu ma’ din id-deskrizzjoni, huwa evidenti li l-korpi tal-AFSJ tal-UE 
mhumiex aġenziji tal-intelliġenza fil-mod ta’ kif inhuma mifhuma fil-livell nazzjonali. Fid-
dawl tal-fatt li l-PE huwa interessat li jsaħħaħ is-sorveljanza ta’ dawn il-korpi, mandat biex 
wieħed jistudja u jitgħallem mis-sorveljanza tal-“aġenziji tal-intelliġenza” nazzjonali jista’ 
jidher bħala għażla mhux tas-soltu.  
 
Madankollu, il-korpi tal-AFSJ u l-aġenziji tal-intelliġenza nazzjonali jikkondividu numru ta’ 
karatteristiki. Huma jwettqu l-“funzjonijiet ta’ intelliġenza” tal-aġenziji tal-intelliġenza 
nazzjonali, għalkemm mhux neċessarjament bl-istess mod jew għall-istess skop. B’mod 
partikolari, huma jiġbru (għalkemm mingħajr ma jirrikorru għas-setgħat speċjali), 
janalizzaw u jxerrdu informazzjoni lil firxa ta’ persuni li jieħdu deċiżjonijiet. Karatteristika 
simili importanti oħra bejn il-korpi tal-AFSJ u l-aġenziji tal-intelliġenza nazzjonali hija li 
huma wkoll jirċievu, jipproduċu u jxerrdu informazzjoni klassifikata. Din għandha 
implikazzjonijiet importanti għas-sorveljanza minħabba li l-persuni li jissorveljaw jeħtieġ li 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni klassifikata sabiex jeżaminaw il-ħidma tal-aġenziji li l-
attivitajiet tagħhom huma “klassifikati” u/jew jinvolvu l-użu tal-informazzjoni klassifikata, 
qasam li għalih il-PE jista’ jitgħallem ħafna mis-sistemi nazzjonali ta’ sorveljanza. 
Madankollu, għandna nibqgħu prudenti fir-rigward tal-“portabilità” tal-mudelli u l-prattiki ta’ 
sorveljanza mil-livell nazzjonali għal dak tal-UE, ladarba l-persuni li jissorveljaw fil-livell 
nazzjonali u l-PE jeżaminaw l-aġenziji b’mandati u setgħat differenti ħafna. Is-sorveljanza 
għandha tinftiehem fil-kuntest tal-organizzazzjonijiet li qed jiġu ssorveljati.  
 
Dan l-istudju jinkludi ħames kapitoli. L-ewwel wieħed jiddiskuti l-għanijiet, il-mandat u l-
metodoloġija tal-istudju. It-tieni kapitolu jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-bażi legali, il-
mandat u s-setgħat attwali tal-Europol, tal-Eurojust, tal-Frontex u tas-Sitcen, u jidentifika 
diversi oqsma tal-ħidma ta’ dawn il-korpi li jistgħu jqajmu tħassib mill-perspettiva tas-
sorveljanza. It-tielet kapitolu janalizza r-rwol u s-setgħat eżistenti tal-PE għas-sorveljanza 

                                                 
2 It-terminu “aġenzija tal-intelliġenza” ġeneralment jirreferi għal korp statali li jiġbor, janalizza u jxerred l-
informazzjoni - dwar it-theddidiet għas-sigurtà nazzjonali jew għal interessi nazzjonali oħra - lill-persuni li jfasslu l-
politiki u lil korpi eżekuttivi oħra. Aġenziji tal-intelliġenza oħra jistgħu jwettqu dawn il-“funzjonijiet ta’ intelliġenza” 
esklużivament barra mill-ġuriżdizzjoni territorjali statali tagħhom (pereżempju, is-Servizz tal-Intelliġenza Sigriet 
tar-Renju Unit), esklużivament fi ħdan it-territorju statali tagħhom (pereżempju, l-Uffiċċju Federali tal-Ġermanja 
għall-Protezzjoni tal-Kostituzzjoni), jew kemm barra t-territorju kif ukoll fi ħdanu (pereżempju, is-Servizz tal-
Intelliġenza Ġenerali tal-Pajjiżi l-Baxxi jew l-AIVD). F’xi ftit stati (pereżempju, fl-Isvezja u d-Danimarka), dawn il-
korpi jista’ jkollhom ukoll setgħat polizjeski u, għaldaqstant, xi drabi jissejħu s-“servizzi ta’ sigurtà tal-pulizija”. 
Minħabba raġunijiet ta’ konsistenza, dan l-istudju juża t-terminu “aġenzija tal-intelliġenza” biex jirreferi għall-
organizzazzjonijiet li jissejħu “servizzi tas-sigurtà”, “aġenziji tal-intelliġenza domestiċi” jew “servizzi tal-
intelliġenza” skont il-kuntest. 
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tal-korpi tal-AFSJ, kif ukoll l-ambitu tal-aċċess tiegħu għall-informazzjoni minn dawn il-
korpi (u li tappartieni lilhom). Dan il-kapitolu jeżamina wkoll ir-rwol tal-parlamenti 
nazzjonali fis-sorveljanza tal-korpi tal-AFSJ, kif ukoll ir-rwol tal-Korpi Superviżorji Konġunti 
(JSBs) tal-Europol u tal-Eurojust meta jiġi eżaminat l-użu tad-dejta personali minn dawn l-
aġenziji. Ir-raba’ kapitolu jipprovdi valutazzjoni komparattiva dettaljata ta’ kif jiġu 
organizzati u mwettqa fil-livell nazzjonali s-sorveljanza parlamentari u dik mhux 
parlamentari speċjalizzata. Din it-taqsima se tagħti attenzjoni partikolari għall-aċċess għall-
informazzjoni mill-korpi ta’ sorveljanza parlamentari u mhux. L-aħħar kapitolu tal-istudju 
jiddeskrivi sensiela ta’ għażliet għall-konsolidazzjoni u t-tisħiħ tas-sorveljanza tal-Europol, 
tal-Eurojust, tal-Frontex u tas-Sitcen mill-Parlament Ewropew. L-għan ta’ din is-sintesi 
eżekuttiva huwa li tagħti ħarsa ġenerali lejn dan il-kapitolu, inklużi t-tnejn u għoxrin 
rakkomandazzjoni tiegħu lill-Parlament Ewropew. 
 

Ir-rakkomandazzjonijiet għat-tisħiħ tas-sorveljanza mill-
Parlament Ewropew tal-korpi tal-AFSJ 
 
Dan l-istudju jipprovdi rakkomandazzjonijiet dettaljati li jistgħu jkunu utli għad-dibattitu li 
jmiss dwar kif tista’ tissaħħaħ is-sorveljanza mill-Parlament Ewropew tal-korpi tal-AFSJ. 
Uħud minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet japplikaw għas-sorveljanza mill-PE tal-korpi 
kollha tal-AFSJ diskussi f’dan l-istudju (jiġifieri l-Europol, il-Eurojust, il-Frontex u s-Sitcen); 
madankollu, ħafna minnhom jiffukaw esklużivament fuq l-aġenziji tal-AFSJ (jiġifieri l-
Europol, il-Eurojust u l-Frontex). Dan iseħħ minħabba li l-PE għandu mandat espliċitu mit-
trattat biex jissorvelja l-Eurojust u l-Europol, u se jkun koleġiżlatur għar-regolamenti l-
ġodda dwar dawn l-aġenziji u l-Frontex. Il-ħolqien tas-sorveljanza parlamentari tas-Sitcen 
se jkollu jieħu triq oħra għax is-Sitcen jaqa’ taħt il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni 
(PESK), qasam li fih il-PE għandu inqas setgħat. Ir-rakkomandazzjonijiet jirreferu għas-
sorveljanza fir-rigward tal-korpi tal-AFSJ hekk kif kienu f’Mejju 2011. Huwa essenzjali li jiġu 
żviluppati arranġamenti dwar is-sorveljanza simjultanjament ma’ kwalunkwe tibdil fil-
mandati u s-setgħat ta’ dawn il-korpi, u għandhom ikunu proporzjonati mal-attivitajiet li 
jkunu qed jiġu ssorveljati. 
 
Huma u joħolqu l-oqfsa legali u istituzzjonali għas-sorveljanza parlamentari tal-korpi tal-
AFSJ, il-PE u partijiet interessati rilevanti oħra għandhom iżommu f’moħħhom li l-
arranġamenti dwar is-sorveljanza m’għandux ikollhom bħala effett li jiddiswadu lill-Istati 
Membri milli jużaw dawn il-korpi biex jikkooperaw fl-AFSJ. Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri 
tal-UE issa huma konvinti bil-valur miżjud li l-aġenziji bħall-Europol u l-Eurojust jista’ 
jkollhom biex jappoġġjaw xogħolhom stess. Madankollu, hemm riskju li jekk l-arranġamenti 
dwar is-sorveljanza jkunu wisq ta’ piż għall-korpi tal-AFSJ u/jew għall-awtoritajiet 
nazzjonali, xi Stati Membri jistgħu sempliċement jerġgħu jibdew jirrikorru għall-mezzi 
bilaterali ta’ kooperazzjoni, li huma inqas regolati b’mod strett u forsi mhumiex suġġetti 
għall-istess livell ta’ skrutinju. Kwalunkwe pass f’din id-direzzjoni jdgħajjef il-kapaċità tal-
korpi tal-AFSJ biex jirnexxilhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-libertà, il-ġustizzja u 
s-sigurtà fl-UE.   
 
Rakkomandazzjoni 1: Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura li kwalunkwe arranġament 
ġdid għas-sorveljanza tal-korpi tal-AFSJ ma jintużax biex jiddiswadi lill-Istati Membri milli 
jużaw dawn il-korpi bħala pjattaformi għall-kooperazzjoni.  
 

Il-limiti tal-ambitu tas-sorveljanza mill-Parlament Ewropew tal-
korpi tal-AFSJ  
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Dan l-istudju jindika diversi fatturi li għandhom iservu biex jillimitaw l-ambitu tas-
sorveljanza mill-PE tal-korpi tal-AFSJ. Dawn fil-biċċa l-kbira tagħhom jirrigwardaw is-
sorveljanza tal-attivitajiet operazzjonali tal-korpi tal-AFSJ. L-ewwel nett, in-natura 
intergovernattiva tal-korpi tal-AFSJ u r-relazzjoni bejn l-azzjonijiet tal-korpi tal-AFSJ u l-
Istati Membri għandha implikazzjonijiet importanti għas-sorveljanza. L-aġenziji fil-qasam 
tal-pulizija, tal-prosekuzzjoni, tal-fruntieri (u sa ċertu punt) tal-intelliġenza tal-Istati 
Membri huma kemm il-fornituri prinċipali kif ukoll il-klijenti ewlenin tal-korpi tal-AFSJ. Il-
korpi tal-AFSJ joperaw, primarjament, fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-aġenziji 
nazzjonali u l-prodotti prinċipali tagħhom huma l-informazzjoni u l-analiżi li tintbagħat lil 
dawn l-aġenziji. L-aġenziji nazzjonali jistgħu jieħdu azzjoni, inkluż l-użu ta’ setgħat 
obbligatorji, fuq il-bażi ta’ tali informazzjoni, anki fi ħdan il-kuntest tal-operazzjonijiet 
ikkoordinati minn korp tal-AFSJ bħall-Europol jew il-Frontex. Bħalma jiġi diskuss fit-tieni 
kapitolu tal-istudju, tali azzjoni tibqa’ r-responsabilità esklużiva tal-awtoritajiet nazzjonali. 
Dan jimplika li kemm l-inputs għall-korpi tal-AFSJ kif ukoll l-azzjonijiet meħuda fuq il-bażi 
tal-prodotti ta’ dawn il-korpi huma rregolati mil-liġi nazzjonali u għandhom jiġu ssorveljati 
mill-awtoritajiet nazzjonali adegwati. Ġeneralment, fi ħdan il-PE u fl-Istati Membri, huwa 
aċċettat il-fatt li mhijiex il-prerogattiva tal-PE li jissorvelja kif l-aġenziji nazzjonali jiġbru l-
informazzjoni li tista’ tiġi kondiviża mal-korpi tal-AFSJ u/jew l-azzjoni meħuda fuq il-bażi 
tal-informazzjoni pprovduta mill-korpi tal-AFSJ.  
 
It-tieni, il-korpi tal-AFSJ jikkonsistu f’taħlita ta’ persunal issekondat mill-Istati Membri u 
mill-membri tal-persunal tal-UE. L-uffiċjali ta’ kollegament nazzjonali tal-Europol, il-gwardji 
tal-fruntieri nazzjonali li jipparteċipaw f’operazzjoni kkoordinata mill-Frontex, jew l-uffiċjali 
ta’ intelliġenza issekondati mas-Sitcen jitħallsu mill-Istati Membri u jikkooperaw mal-
aġenziji f’konformità mal-liġijiet nazzjonali. Bħala tali, il-kooperazzjoni tagħhom ma’ korp 
tal-AFSJ u l-kontributi tagħhom għal dan jiġu ssorveljati b’mod iktar adegwat permezz ta’ 
mekkaniżmi ta’ sorveljanza nazzjonali. Dan l-element intergovernattiv tal-korpi tal-AFSJ 
jeħtieġ lill-PE jaħdem mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali sabiex jiġi żgurat li jkunu jeżistu 
arranġamenti adegwati dwar is-sorveljanza.  
 
It-tielet, il-Europol u l-Eurojust huma awtorizzati jipproċessaw, jaħżnu u jittrasferixxu d-
dejta personali fi ħdan il-parameteri tal-mandati tagħhom. Dawn huma attivitajiet li 
jinterferixxu mad-dritt għall-privatezza u jistgħu jservu bħala l-bażi għall-użu tas-setgħat 
obbligatorji jew speċjali - li għandhom implikazzjoni partikolarment sinifikanti għad-drittijiet 
tal-bniedem - mill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew ta’ pajjiżi terzi. Fid-dawl ta’ dan kollu, 
dawn l-attivitajiet evidentement jeħtieġu jiġu ssorveljati minn korp indipendenti. 
Għaldaqstant, l-UE stabbilixxiet korpi ta’ sorveljanza mhux parlamentari speċjalizzati - il-
Korpi Superviżorji Konġunti (JSBs) tal-Europol u tal-Eurojust - għal dan l-għan. Il-JSBs 
għandhom aċċess għall-fajls u l-bini kollu relatati mal-ipproċessar tad-dejta personali u 
jinsabu f’pożizzjoni tajba biex jiżguraw li kwalunkwe prattika li tikser ir-regolamenti dwar il-
protezzjoni tad-dejta tiġi kkoreġuta. Fil-fehma tagħna, il-JSBs huma mekkaniżmu ta’ 
sorveljanza adegwat biex jeżaminaw l-użu tad-dejta personali mill-aġenziji tal-AFSJ. 
Għaldaqstant, mhuwiex meħtieġ li l-attivitajiet tagħhom isiru mill-PE wkoll. Bl-istess mod, 
il-PE ma jkunx jeħtieġ jissorvelja r-rwol futur tal-Frontex fl-ipproċessar tad-dejta personali 
minħabba li huwa previst li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jwettaq 
funzjoni simili għall-JSBs.  
 
Hemm diversi argumenti oħra kontra l-involviment tal-PE fis-sorveljanza tal-attivitajiet 
operazzjonali tal-korpi tal-AFSJ fuq bażi kontinwa. L-ewwel nett, kif jiġi indikat fir-raba’ 
kapitolu, dan jieħu ħafna ħin u jeħtieġ kompetenzi u riżorsi speċjalizzati li l-parlamenti 
m’għandhomx. Numru tal-MEPs u tal-membri tal-persunal intervistati għal dan l-istudju 
indikaw li l-PE m’għandux il-ħin, ir-riżorsi jew l-inklinazzjoni li jeżamina l-attivitajiet 
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operazzjonali tal-korpi tal-AFSJ. Is-sorveljanza tista’ titwettaq b’mod iktar effettiv minn 
korp ta’ sorveljanza “professjonali”, bħall-JSBs, li jiffoka esklużivament fuq is-sorveljanza 
tal-attivitajiet operazzjonali ta’ aġenzija. It-tieni, jekk il-PE jingħata mandat biex jissorvelja 
l-ipproċessar tal-informazzjoni, dan ikun jeħtieġ li l-parlament ikollu aċċess għad-dejta 
personali f’dawn il-fajls, ħaġa li tqajjem tħassib sinifikanti dwar il-privatezza. Fl-aħħar nett, 
l-iskrutinju parlamentari tal-aspetti operazzjonali tal-ħidma tal-korpi tal-AFSJ jista’ jkollu 
impatt negattiv fuq l-effettività ta’ dawn il-korpi. Dan iseħħ għax ħafna stati ma jaqblux li l-
PE jingħata rwol f’dan ir-rigward u jistgħu jnaqqsu l-ammont ta’ informazzjoni kondiviża 
mal-korpi tal-AFSJ jekk il-PE jingħata tali rwol. 

Il-mandat u l-funzjonijiet ta’ sorveljanza tal-Parlament Ewropew  
 
L-interlokuturi tagħna, li jaħdmu f’diversi istituzzjonijiet u korpi tal-UE, fil-biċċa l-kbira 
tagħhom jaqblu li l-PE għandu jkollu rwol fis-sorveljanza tal-korpi tal-AFSJ. Is-sorveljanza 
tal-korpi tal-AFSJ mill-Parlament u l-korpi mwaqqfa mill-Parlament hija importanti 
minħabba r-raġunijiet li jissemmew fl-ewwel u fir-raba’ kapitoli. Forsi l-iktar ħaġa 
importanti hija li l-PE issa huwa koleġiżlatur fl-AFSJ u se jkollu rwol ċentrali biex jistabbilixxi 
l-mandat u s-setgħat futuri tal-aġenziji tal-AFSJ b’mod partikolari. Għaldaqstant, huwa 
essenzjali li l-PE jkollu rwol fl-ambitu tal-iżgurar li dawn l-aġenziji jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom skont il-mandati b’mod effettiv u b’mod li jkun konformi mal-leġiżlazzjoni 
rilevanti. Barra minn hekk, l-aġenziji tal-AFSJ huma ffinanzjati, fil-biċċa l-kbira tagħhom, 
mill-fondi tal-UE li jallokalhom il-PE. Bħala l-awtorità baġitarja, il-PE għandu jkollu rwol fl-
iżgurar li dawn il-flus jintużaw b’mod korrett u effiċjenti.  
 
Dawn ir-raġunijiet għas-sorveljanza parlamentari tal-aġenziji tal-AFSJ, madankollu, ma 
jimplikawx li l-PE għandu jkollu rwol fil-ġestjoni tagħhom. Meta niddiskutu r-rwol tal-PE fis-
sorveljanza tal-korpi tal-AFSJ, għandna nżommu f’moħħna s-separazzjoni tas-setgħat u r-
responsabilitajiet f’dan ir-rigward. Dan huwa partikolarment importanti b’rabta mal-
Eurojust għax din l-aġenzija taħdem mal-korpi ġudizzjarji. Barra minn hekk, is-sorveljanza 
tal-korpi tal-AFSJ m’għandhiex tiġi kkombinata mal-kontroll jew il-koġestjoni ta’ aġenzija - 
dan mhuwiex ir-rwol ta’ parlament. Il-korpi tal-AFSJ għandhom iservu bħala repożitorji tal-
kompetenzi li jeżistu biex jiġi pprovdut servizz professjonali għall-UE u l-Istati Membri 
tagħha. Mhuwiex ir-rwol tal-membri parlamentari li jindaħlu fit-tmexxija ta’ din il-ħidma; 
tali funzjonijiet huma primarjament il-prerogattiva tad-diretturi tal-aġenziji u tal-bords tat-
tmexxija tagħhom. Sadattant, il-Kummissjoni u/jew il-Kunsill jipprovdu direzzjoni politika 
lill-korpi tal-AFSJ u jerfgħu r-responsabilità politika għalihom. Għal dawn ir-raġunijiet, l-
involviment tal-PE fi kwistjonijiet bħall-ħatra tar-rappreżentanti tal-bord tat-tmexxija, jew 
saħansitra bħala parti mill-bords tat-tmexxija tal-aġenziji tal-AFSJ mhuwiex rakkomandat. 
Fil-fatt, l-involviment tal-PE fil-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet jixħet dell fuq il-
funzjonijiet tas-sorveljanza, u b’hekk ikun estremament diffiċli biex wara jiġu riveduti l-
azzjonijiet tal-aġenziji u tal-bords tat-tmexxija tagħhom.  
 
Rakkomandazzjoni 2: Il-Parlament Ewropew m’għandux ikun parti mill-bords tat-tmexxija 
tal-Europol jew tal-Frontex, jew mill-Kulleġġ tal-Eurojust.  
 
Fir-raba’ kapitolu nargumentaw li huwa diffiċli li jiġi rrakkomandat l-“aħjar” approċċ jew 
prattika fir-rigward ta’ mandat ta’ korp ta’ sorveljanza. Fl-aħħar mill-aħħar, dak li huwa 
tassew importanti huwa li d-dimensjonijiet kollha tal-ħidma ta’ aġenzija tal-intelliġenza jiġu 
ssorveljati minn korp li huwa indipendenti mill-aġenziji u mis-setgħa eżekuttiva. Fil-każ tal-
UE, dan ifisser li korp ikun indipendenti mill-korpi tal-AFSJ, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Ir-
raba’ kapitolu tal-istudju jindika li s-“suġġett” tas-sorveljanza jista’ jinqasam għalkollox 
f’erba’ oqsma: l-operazzjonijiet, il-politika, l-amministrazzjoni u l-finanzi. Fid-dawl ta’ dak li 
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ntqal hawn fuq dwar ir-rwol tal-JSBs u l-awtoritajiet nazzjonali fis-sorveljanza tal-attivitajiet 
operazzjonali tal-korpi tal-AFSJ, huwa ċar li l-PE għandu jiffoka fuq is-sorveljanza tal-
politiki, l-amministrazzjoni u l-finanzi ta’ dawn il-korpi. Madankollu, dan huwa bla 
preġudizzju għas-setgħat tal-PE li jwettaq inkjesta (suġġett diskuss fit-tielet kapitolu), li 
taħthom il-PE jkun jista’, naturalment, jeżamina l-allegazzjonijiet li xi attivitajiet ta’ dawn l-
aġenziji qed jiksru l-liġi tal-UE.  
 
Rakkomandazzjoni 3: Is-sorveljanza mill-Parlament Ewropew tal-aġenziji tal-AFSJ 
għandha tiffoka fuq il-politiki, l-amministrazzjoni u l-finanzi tagħhom.  

 

Is-sorveljanza tal-finanzi tal-aġenziji tal-AFSJ 
 
Il-PE jista’ jagħmel użu aħjar mill-approprjazzjoni baġitarja u mis-setgħat ta’ kwittanza 
tiegħu meta jissorvelja l-aġenziji tal-AFSJ billi jiżgura li jkun hemm konnessjoni kontinwa 
bejn is-sorveljanza tal-politiki u l-amministrazzjoni tal-aġenziji u l-approvazzjoni u l-
kwittanza tal-baġits tal-aġenziji. Iċ-ċiklu baġitarju kollu jeħtieġ kooperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kumitat LIBE (jew kwalunkwe korp li ma jkunx ilu li twaqqaf b’mandat biex jissorvelja l-
aġenziji tal-AFSJ), il-Kumitat għall-Baġits (BUDG) u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 
(CONT). Hemm erba’ modi ewlenin li bihom il-PE jista’ jkompli juża s-setgħat tas-
sorveljanza baġitarja tiegħu u jtejjeb dan l-użu b’mod effettiv f’dan ir-rigward. L-ewwel 
nett, il-PE jeħtieġ ikompli jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-Kumitati CONT, BUDG u LIBE 
matul iċ-ċiklu baġitarju sabiex jiżgura li jkun hemm konnessjonijiet bejn is-sorveljanza tal-
finanzi tal-aġenziji tal-AFSJ u oqsma oħra tal-ħidma tagħhom. It-tieni, uħud mill-membri 
tal-Kumitat LIBE jeħtieġ li jsiru iktar konxji dwar is-setgħat baġitarji u ta’ kwittanza 
formidabbli li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu l-PE, u kif il-Kumitat LIBE jista’ jaħdem 
mal-Kumitati BUDG u CONT biex juża dawn is-setgħat b’mod iktar effettiv biex jissodisfa l-
obbligi tiegħu skont il-mandat. It-tielet, is-setgħat ta’ min japprova l-finanzi (kemm il-
proċedura ta’ riżerva kif ukoll is-setgħa li tinżamm il-kwittanza ta’ baġit jew li din 
tesperjenza dewmien) jistgħu jintużaw bħala strument biex jintalab tibdil fil-politiki, il-
proċeduri jew l-attivitajiet tal-aġenzija tal-AFSJ ikkonċernata. Fl-aħħar nett, kif semmejna 
fit-tielet kapitolu, il-proċedura ta’ riżerva tista’, f’ċirkustanzi eċċezzjonali, tintuża bħala 
strument biex aġenzija tal-AFSJ tiġi konvinta tiżvela informazzjoni fi kwalunkwe qasam li 
huwa ffinanzjat mill-baġit tal-UE. Madankollu, dan m’għandux ikun meħtieġ jekk jiġi adottat 
qafas legali ġdid għall-aċċess għall-informazzjoni klassifikata mill-PE (ara hawn taħt). 
 
Rakkomandazzjoni 4: Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura li l-funzjonijiet tiegħu fir-
rigward tal-approprjazzjoni baġitarja u l-kwittanza jkunu għalkollox marbuta ma’ aspetti 
oħra tas-sorveljanza tiegħu tal-aġenziji tal-AFSJ.  
 

Kif il-Parlament Ewropew għandu jinżamm infurmat dwar it-
theddidiet għas-sigurtà 
 
Il-Parlament Ewropew jeħtieġ li jiġi infurmat dwar it-theddidiet għas-sigurtà tal-UE u tal-
Istati Membri tagħha sabiex jiġu evalwati għalkollox il-miżuri li huma meħtieġa biex jiġu 
miġġielda dawn it-theddidiet. Mingħajr din l-informazzjoni huwa diffiċli għall-PE biex 
jivvaluta għalkollox jekk il-korpi tal-AFSJ jistgħux, pereżempju, jużaw setgħat ġodda 
(jiġifieri, li jkunu meħtieġa emendi leġiżlattivi), riżorsi addizzjonali jew ftehimiet ta’ 
kooperazzjoni ġodda ma’ stati terzi partikolari. Fil-fatt, dan huwa eżempju eċċellenti ta’ 
qasam li fih il-PE għandu jiżgura li hemm relazzjoni mill-qrib bejn ir-rwol tiegħu bħala 
leġiżlatur, awtorità baġitarja u entità li tissorvelja. Il-fatt li l-PE jsir konxju dwar it-
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theddidiet rilevanti jista’ wkoll ikun fl-interess tal-aġenziji għax b’dan il-mod huma jistgħu 
jgħarrfu lill-MEPs bil-ħtieġa tagħhom għal setgħat legali jew riżorsi addizzjonali; l-MEPs 
jistgħu jkunu alleati utli f’dan ir-rigward (ara r-raba’ kapitolu). Lill-PE jistgħu, pereżempju, 
jingħatawlu valutazzjonijiet tar-riskji u analiżi tat-theddidiet mill-Frontex, il-verżjoni sħiħa 
tal-Valutazzjoni ta’ Theddid mill-Kriminalità Organizzata mħejjija mill-Europol jew il-
valutazzjonijiet ta’ theddid terroristiku mis-Sitcen (ara t-tieni kapitolu). Dawn il-
valutazzjonijiet huma klassifikati u, għaldaqstant, jeħtieġu li jingħataw lill-korp fi ħdan il-PE 
magħżul biex jirċievi l-informazzjoni klassifikata. F’dan il-kuntest, il-korp responsabbli jista’ 
jorganizza diskussjonijiet fil-magħluq mal-uffiċjali rilevanti mill-korpi tal-AFSJ. 
 
Rakkomandazzjoni 5: Il-Parlament Ewropew għandu jirċievi valutazzjonijiet ta’ theddid 
mill-korpi tal-AFSJ. Dan jippermetti lill-Parlament jivvaluta aħjar jekk dawn il-korpi 
għandhomx il-mandat legali, is-setgħat u r-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex jindirizzaw 
dawn it-theddidiet.   
 

Ir-relazzjoni tal-Parlament Ewropew mal-Korpi Superviżorji 
Konġunti 
 
L-involviment tal-PE maż-żewġ JSBs attwalment huwa limitat ħafna. Sabiex ikun hemm 
involvement eqreb mal-JSBs, wieħed jista’ jibda billi jistieden lill-presidenti tagħhom biex 
jiġu diskussi r-rapporti biennali u tematiċi mal-korp rilevanti fi ħdan il-PE (ara hawn taħt). 
Dan id-djalogu jista’ jippermetti lill-presidenti tal-JSBs jesprimu kwalunkwe tħassib dwar il-
mandat jew is-setgħat tagħhom jew ir-riżorsi li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom. Il-
laqgħat bejn il-PE u l-JSBs jistgħu jservu wkoll bħala forum biex tiġi diskussa l-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-JSBs. Abbażi ta’ dan, il-PE jista’ juża l-
influwenza politika tiegħu biex iqajjem kwalunkwe tħassib li jkollu mad-diretturi tal-aġenziji 
jew il-bords tat-tmexxija, u jista’ juża s-setgħat baġitarji tiegħu biex jindirizza dawn il-
kwistjonijiet. Involviment iktar regolari mal-JSBs jista’ wkoll ikun ta’ benefiċċju għall-MEPs 
fit-twettiq tal-ħidma tagħhom. Il-JSBs huma repożitorji ta’ ammonti sinifikanti ta’ għarfien 
u kompetenzi li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-MEPs meta, pereżempju, ikunu qed iħejju 
seduti mad-diretturi tal-aġenziji jew iħejju abbozzi ta’ rapporti fuq inizjattiva proprja jew 
rapporti leġiżlattivi dwar il-Europol u l-Eurojust. L-MEPs u l-membri tal-persunal tagħhom 
jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-kompetenzi mhux biss permezz ta’ seduti perjodiċi iżda 
wkoll billi jirrevedu r-rapporti tal-JSBs u jorganizzaw diskussjonijiet informali mal-membri 
tal-JSBs u s-segretarjat tagħhom.  
 
Fil-kuntest ta’ involviment iktar mill-qrib bejn il-PE u l-JSBs (jew kwalunkwe korp ieħor ta’ 
sorveljanza mhux parlamentari speċjalizzat li jitwaqqaf), jista’ jkun meħtieġ li korp ta’ MEPs 
jingħata aċċess għar-rapporti ta’ spezzjoni tal-JSBs. Huwa żgur li l-PE mhux se jkun jeħtieġ 
l-aċċess għad-dejta li tiddaħħal fil-bażijiet ta’ dejta tal-Europol jew fis-Sistema ta’ Ġestjoni 
ta’ Każijiet (CMS) tal-Eurojust, u/jew dejta personali kondiviża mal-awtoritajiet nazzjonali 
jew stati terzi. L-aċċess għal din id-dejta jista’ jqajjem tħassib serju fir-rigward tal-
privatezza. Jekk, fil-kuntest tal-funzjonijiet ta’ sorveljanza tiegħu, il-PE fil-fatt ikollu aċċess 
għad-dokumenti li jkun fihom dejta personali, din tal-aħħar għandha titħassar minn dawn 
id-dokumenti, kif inhu previst skont l-Anness II tal-Ftehim ta’ Qafas tal-2010 bejn il-
Kummissjoni u l-Parlament.  
 
Il-PE jista’ jikkunsidra li jadotta l-prattika użata f’xi Stati Membri, li permezz tagħha 
parlament ikun jista’ jitlob korp ta’ sorveljanza mhux parlamentari biex jeżamina kwistjoni 
partikolari (ara r-raba’ kapitolu). Dan huwa mezz iktar dirett li permezz tiegħu parlament 
jista’ jieħu vantaġġ kemm mill-kompetenzi kif ukoll mill-indipendenza ta’ korp ta’ 
sorveljanza mhux parlamentari sabiex jeżamina xi aspetti partikolari tal-ħidma ta’ aġenzija. 
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Sa fejn nafu aħna, il-PE attwalment ma jistax jagħmel dawn it-talbiet lill-JSBs. Kwalunkwe 
dispożizzjoni ta’ dan it-tip tkun teħtieġ li tiġi fformulata b’attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-
indipendenza ta’ korp ta’ sorveljanza mhux parlamentari, bħall-JSBs, ma tkunx tista’ tiġi 
kompromessa minn tali talbiet mill-PE. Għaldaqstant, wieħed jista’ jitgħallem ħafna mill-
prattika tajba fil-livell nazzjonali, b’mod partikolari li l-korpi ta’ sorveljanza mhux 
parlamentari jieħdu d-deċiżjoni finali dwar jekk jeżaminawx jew le kwistjoni fuq talba ta’ 
parlament jew ta’ kwalunkwe entità oħra (ara r-raba’ kapitolu).     
 
Rakkomandazzjoni 6: Il-Parlament Ewropew għandu ikun involut wkoll fi djalogu regolari 
mal-Korpi Superviżorji Konġunti (JSBs) tal-Europol u l-Eurojust, u għandu jagħmel użu mir-
rapporti u l-kompetenzi tal-JSBs fis-sorveljanza li jwettaq tal-aġenziji tal-AFSJ.  
 

L-istandardizzazzjoni tad-dritt tal-Parlament Ewropew li jlaqqa’ lid-
diretturi tal-aġenziji tal-AFSJ 
 
Il-PE attwalment għandu s-setgħa li jitlob lid-Direttur tal-Europol u lill-President tal-Bord 
tat-Tmexxija tal-Europol biex jidhru quddiemu. Din is-setgħa għandha tiġi estiża għall-
Frontex (id-Direttur u l-President tal-bord tat-tmexxija) u l-Eurojust (id-Direttur 
Amministrattiv u l-President tal-Kulleġġ). Filwaqt li l-Parlament Ewropew m’għandux dawn 
is-setgħat fir-rigward tal-Eurojust u l-Frontex, jeħtieġ li jiġi enfasizzat li, fil-prattika, id-
diretturi tal-aġenziji tal-AFSJ sikwit jidhru quddiem il-Parlament meta huwa jitlob dan, u 
huma konxji li jekk jirrifjutaw milli jidhru quddiemu, dan jista’ jwassal biex jidhru koroh 
f’għajnejn il-pubbliku.  
 
Is-setgħa li jlaqqa’ lid-diretturi tal-aġenziji jew lill-presidenti tal-bords tat-tmexxija/kulleġġ 
tista’ tkun partikolarment utli barra l-kuntest tad-diretturi tal-aġenziji li jippreżentaw ir-
rapport annwali ta’ aġenzija. Din, pereżempju, tista’ tippermetti lill-PE jitlob li jidher 
quddiemu direttur f’każ ta’ problema partikolari jew f’każ li jinkixef skandlu. Madankollu, id-
dritt li l-PE jsejjaħ lid-direttur ta’ korp tal-AFSJ jista’ jkollu valur limitat jekk l-MEPs involuti 
ma jkollhomx id-dritt li jiddiskutu kwistjonijiet klassifikati. Skont il-proċeduri eżistenti, id-
diretturi ma jistgħux iwieġbu l-mistoqsijiet jew jistgħu jagħżlu li ma jweġbuhomx, 
minħabba li jekk iweġbuhom tiġi żvelata informazzjoni klassifikata. Dan ikompli juri l-ħtieġa 
li jinħoloq qafas adegwat għall-aċċess parlamentari għall-informazzjoni klassifikata qabel 
ma jiġu żviluppati mekkaniżmi ta’ sorveljanza oħra (ara hawn taħt). 
 
Aħna għażilna li nillimitaw din ir-rakkomandazzjoni għall-aġenziji tal-AFSJ, jiġifieri, li ma 
ninkludux id-direttur tas-Sitcen. Huwa diffiċli li wieħed jipprevedi kif din is-setgħa formali 
tista’ tiġi estiża għad-direttur tas-Sitcen minħabba li dan iċ-ċentru mhuwiex aġenzija 
awtonoma. Il-PE jista’, madankollu, jitlob lir-Rappreżentant Għoli għall-Politika Estera u ta’ 
Sigurtà, li taħtha jaqa’ s-Sitcen, biex tidher quddiemu. 
 
Rakkomandazzjoni 7: Is-setgħa tal-Parlament Ewropew li jlaqqa’ lid-direttur tal-Europol u 
lill-President tal-Bord tat-Tmexxija tal-Europol għandha tiġi estiża għall-persuni ekwivalenti 
fi ħdan il-Eurojust u l-Frontex. 
 

Is-sorveljanza tal-ħatra tad-diretturi tal-aġenziji 
 
Attwalment, il-PE m’għandu l-ebda rwol fil-ħatra tad-diretturi tal-aġenziji tal-AFSJ jew tad-
direttur tas-Sitcen. Madankollu, il-PE ilu li esprima x-xewqa li jkun involut fil-ħatra tad-
diretturi ta’ dawn il-korpi. L-istħarriġ tar-raba’ kapitolu dwar ir-rwol tal-parlamenti 
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nazzjonali fil-ħatra tad-diretturi tal-aġenziji tal-intelliġenza juri li l-maġġoranza tal-
parlamenti mhumiex involuti fil-ħatra tad-diretturi tal-aġenziji tal-intelliġenza.  
 
Hemm numru ta’ żvantaġġi assoċjati mal-involviment tal-PE fil-ħatra tad-diretturi; dawn 
huma għalkollox simili għall-argumenti relatati mar-rwol tal-parlamenti nazzjonali f’dan ir-
rigward, deskritti fir-raba’ kapitolu. L-ewwel u qabel kollox, l-involviment tal-PE fil-ħatra 
tad-diretturi jġib miegħu r-riskju li l-ħidma tal-aġenziji ssir waħda politika, meta l-aġenziji 
suppost ma jkunux politiċi. Dan it-tħassib jikber ħafna jekk ir-rwol tal-parlament fil-ħatra 
tad-diretturi jkun jinkludi s-setgħa li japprova jew jiċħad kandidat. It-tieni, il-proċess 
attwali biex jintgħażlu d-diretturi/il-president tal-Europol, tal-Frontex u tal-Eurojust diġà 
jieħu l-ħin minnu nnifsu u huwa diffiċli li jiġi mmaniġġjat minħabba li jinvolvi r-
rappreżentanti tas-27 Stat Membru li jippruvaw isibu kandidat ta’ kompromess. Jekk il-PE 
jiżdied ma’ dan il-proċess, dan ikompli jikkomplika u jtawwal proċess li diġà huwa twil 
minnu nnifsu. Barra minn hekk, il-fatt li s-27 stat diġà huma involuti fl-għażla tad-diretturi 
jiżgura li jkun hemm kontrolli u bilanċi inerenti, li jevitaw li xi partit li jaħtar direttur 
jippromwovi l-interessi tiegħu. Dan ineħħi waħda mir-raġunijiet ewlenin li għalihom il-
parlamenti nazzjonali huma involuti fil-ħatra tad-diretturi tal-aġenziji tal-intelliġenza: 
sabiex jiġi evitat li l-gvern li jkun fil-poter jaħtar lil xi ħadd biex jippomwovi u jipproteġi l-
interessi politiċi partiġjani.  
 
Kollox ma’ kollox, l-awturi mhumiex konvinti li l-Parlament Ewropew għandu jingħata rwol 
fil-ħatra tad-diretturi tal-korpi tal-AFSJ. Il-Parlament għandu, madankollu, jinżamm 
infurmat fir-rigward tal-proċessi ta’ ħatra. Dan għandu jinkludi l-informazzjoni dwar l-
identità u l-kredenzjali tal-kandidati proposti.  
 
Rakkomandazzjoni 8: Il-Parlament Ewropew m’għandux jingħata rwol fil-ħatra tad-
diretturi/il-president tal-korpi tal-AFSJ.  
 

Ir-rwol tal-Parlament Ewropew fil-provvista ta’ valutazzjonijiet 
dwar ir-rekords dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-imsieħba ta’ 
kooperazzjoni tal-korpi tal-AFSJ 
 
Filwaqt li l-JSBs jipprovdu opinjoni dwar l-oqfsa legali u istituzzjonali għall-protezzjoni tad-
dejta fl-istati terzi, huma ma jeżaminawx ir-rekord dwar id-drittijiet tal-bniedem, f’ambitu 
iktar mifrux, ta’ msieħba barranin partikolari, bħal aġenzija tal-pulizija fi stat terz. 
Għaldaqstant, m’hemm l-ebda valutazzjoni indipendenti ta’ jekk l-aġenziji li magħhom il-
korpi tal-AFSJ jikkondividu l-informazzjoni jużawx tekniki li jiksru d-drittijiet tal-bniedem. 
Bħalma jiġi diskuss fir-raba’ kapitolu, dan huwa rilevanti kemm għall-informazzjoni li 
taslilhom kif ukoll għal dik li toħroġ mingħandhom. L-imsħieba barranin jistgħu jiġbru l-
informazzjoni pereżempju permezz tat-tortura jew tad-detenzjoni arbitrarja u mbagħad 
jikkondividu din l-informazzjoni mal-korpi tal-AFSJ. Bl-istess mod, jistgħu jużaw l-
informazzjoni pprovduta bħala parti mill-attivitajiet li jiksru d-drittijiet tal-bniedem. Dan it-
tħassib huwa rilevanti primarjament għall-kondiviżjoni tad-dejta personali.  
 
Għalkemm il-proċessi tad-diliġenza tal-korpi tal-AFSJ stess għandhom jevitaw li dan iseħħ, 
hija prattika tajba għal korp ta’ sorveljanza indipendenti biex jipprovdi xi forma ta’ 
valutazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem dwar ir-rekord dwar id-drittijiet tal-bniedem 
ġenerali/tal-konformità tal-aġenziji msieħba fi stati terzi ma’ dawn id-drittijiet. Fil-livell 
nazzjonali din tieħu l-preċedenza (ara r-raba’ kapitolu) u dan huwa rwol li jista’ jitwettaq 
mill-PE jew minn kwalunkwe korp indipendenti ieħor. Li kieku l-PE kellu jassumi dan ir-rwol, 
ikun jagħmel sens li jiġi involut is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kumitat, li 
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għandu kompetenzi biex jeżamina l-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem barra mill-
Unjoni Ewropea. Dawn il-valutazzjonijiet mhumiex vinkolanti iżda jistgħu jkunu utli biex 
jinfurmaw lill-Kunsill u lill-bords tat-tmexxija tal-aġenziji tal-AFSJ fil-kuntest tad-dħul fi 
ftehimiet dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni ma’ stati terzi.  
 
 
Rakkomandazzjoni 9: Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura li jew (sotto)kumitat tal-
Parlament jew korp mhux parlamentari speċjalizzat jipprovdi valutazzjonijiet indipendenti 
tar-rekords dwar id-drittijiet tal-bniedem ġenerali/konformità ma’ dawn id-drittijiet min-
naħa tal-aġenziji fi stati terzi li magħhom jikkooperaw il-korpi tal-AFSJ. Dawn il-
valutazzjonijiet jistgħu jseħħu qabel ma jiġi ffirmat xi ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-
informazzjoni jew xi ftehim ta’ kooperazzjoni ieħor ma’ stat terz, u matul l-implimentazzjoni 
ta’ dawn il-ftehimiet. 
 

Rwol għall-Parlament Ewropew fil-ftehimiet u fil-memoranda ta’ qbil 
tal-korpi tal-AFSJ dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni 
 
Il-ftehimiet dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni huma parti importanti mill-politika tal-
aġenziji u, għaldaqstant, għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni mill-PE. Fil-fatt, huwa 
importanti li l-PE jkun konxju dwar it-termini li skonthom il-korpi tal-AFSJ jikkooperaw ma’ 
xulxin u mal-entitajiet barranin. Fil-fehma tagħna l-PE m’għandux ikollu rwol fil-
formulazzjoni jew l-approvazzjoni ta’ ftehimiet jew memoranda ta’ qbil dwar il-kondiviżjoni 
tal-informazzjoni bejn l-aġenziji (li huma differenti mill-ftehimiet bejn l-UE u l-istati terzi, 
bħall-ftehim SWIFT). Madankollu, korp magħżul tal-parlament għandu jkun jista’ jirrevedi, 
ex post, ftehimiet li jkun ġew konklużi u jqajjem mistoqsijiet jew tħassib rigward, inter alia, 
il-kontenut u l-implimentazzjoni ta’ dawn il-ftehimiet. Mhuwiex biżżejjed li l-PE jsir konxju li 
jeżistu dawn il-ftehimiet biss. Għaldaqstant, il-korpi tal-AFSJ għandhom ikunu meħtieġa 
jibagħtu ftehimiet u memoranda ta’ qbil lill-korpi rilevanti fil-parlament, anki jekk dawn il-
ftehimiet huma kkunsidrati bħal klassifikati.  
 
Rakkomandazzjoni 10: Il-Parlament Ewropew għandu jkollu aċċess għall-ftehimiet 
dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u memoranda ta’ qbil oħra konklużi bejn il-korpi 
tal-AFSJ fi ħdan l-Unjoni Ewropea, kif ukoll bejn il-korpi tal-AFSJ u stati terzi jew 
organizzazzjonijiet. 
 

L-aċċess għall-informazzjoni klassifikata u l-protezzjoni tagħha mill-
Parlament Ewropew 
 
Bħalma turi l-analiżi ta’ dan l-istudju tas-sorveljanza tal-aġenziji tal-intelliġenza fil-livell 
nazzjonali, l-informazzjoni żżomm ħajja s-sorveljanza; mandat biex tiġi sorveljata l-ħidma 
ta’ aġenzija m’għandux wisq użu jekk miegħu ma jkunx hemm ukoll l-aċċess għall-
informazzjoni rilevanti. Se jkun estremament diffiċli li tissaħħaħ is-sorveljanza parlamentari 
tal-korpi tal-AFSJ mingħajr regoli u proċeduri ċari u prevedibbli għall-PE biex ikollu aċċess 
għall-informazzjoni rilevanti minn dawn il-korpi, mill-Kummissjoni u mill-Kunsill. Filwaqt li l-
aċċess għall-informazzjoni rilevanti hija fundamentali għas-sorveljanza, l-immaniġġjar 
professjonali ta’ din l-informazzjoni mill-persuni li jissorveljaw hija kruċjali wkoll għal 
sorveljanza effettiva. Għaldaqstant, flimkien mal-aċċess imtejjeb għall-informazzjoni 
klassifikata mill-PE, se jkun meħtieġ il-ħolqien ta’ proċeduri adegwati għall-protezzjoni ta’ 
din l-informazzjoni, kif ukoll impenn kontinwu mill-MEPs biex jimmaniġġjaw l-informazzjoni 
klassifikata b’mod professjonali.  
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It-titjib tal-aċċess tal-Parlament Ewropew għall-informazzjoni klassifikata fl-AFSJ 
 
Il-ħolqien ta’ qafas legali u istituzzjonali adegwat għall-aċċess parlamentari għall-
informazzjoni klassifikata huwa ta’ importanza fundamentali għat-tisħiħ tas-sorveljanza 
mill-PE tal-korpi tal-AFSJ. Id-diskussjoni tal-aċċess tal-PE għall-informazzjoni klassifikata 
għandha sseħħ flimkien ma’ deliberazzjonijiet dwar l-iżvilupp tal-mandat tal-PE biex 
jissorvelja l-korpi tal-AFSJ; tabilħaqq, matul dan l-istudju aħna ġibna l-argument li l-
ħtiġijiet għall-informazzjoni ta’ korp ta’ sorveljanza huma marbutin għalkollox mal-mandat 
tiegħu. Madankollu, indipendentement minn liema aspetti tal-ħidma tal-korpi tal-AFSJ il-PE 
jkun jixtieq jissorvelja u liema mekkaniżmu istituzzjonali jintgħażel biex titwettaq din is-
sorveljanza (ara hawn taħt għal diskussjoni ta’ dawn il-mekkaniżmi), l-aċċess għall-
informazzjoni klassifikata rilevanti se jkun kruċjali. Dan iseħħ minħabba li diversi aspetti 
tal-ħidma tal-korpi tal-AFSJ huma klassifikati u/jew jinvolvu l-ipproċessar jew il-ħolqien ta’ 
informazzjoni klassifikata.  
 
L-aċċess parlamentari għall-informazzjoni klassifikata qed jiġi diskuss attwalment fil-
kuntest tad-deliberazzjonijiet rigward ir-reviżjoni tar-Regolament 1049 - leġiżlazzjoni li 
suppost tittratta l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni mill-entitajiet tal-UE. Ir-rapporteur 
tal-PE dwar din il-kwistjoni, Michael Cashman, għażel li jinkludi dispożizzjonijiet dwar l-
aċċess parlamentari għall-informazzjoni fl-abbozz ta’ qafas legali usa’ għall-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti tal-UE. Dan l-approċċ għandu diversi vantaġġi. L-ewwel nett, huwa 
maħsub biex jiżgura li jkun hemm qafas ġenerali għall-aċċess tal-PE għall-informazzjoni 
klassifikata mill-entitajiet kollha tal-UE u fl-oqsma kollha ta’ politika. Dan jista’ jkun 
preferibbli minn qafas legali frammentat għall-aċċess parlamentari għall-informazzjoni fuq 
il-bażi tal-ftehimiet interistituzzjonali f’oqsma differenti. L-effetti tal-qafas attwali huma li l-
PE għandu aċċess gall-informazzjoni klassifikata pereżempju mill-Kunsill, f’xi oqsma iżda 
mhux f’oħrajn, u li modalitajiet differenti japplikaw għall-aċċess għall-informazzjoni 
klassifikata f’oqsma ta’ politika differenti. It-tieni, l-inklużjoni ta’ dispożizzjonijiet dwar l-
aċċess tal-PE għall-informazzjoni klassifikata bħala parti minn leġiżlazzjoni usa’ dwar l-
aċċess pubbliku għal-informazzjoni tista’ tkun ta’ għajnuna biex jiġi żgurat li dawn ir-regoli 
jkollhom l-istatus ta’ leġiżlazzjoni iktar milli jkunu stabbiliti fi ftehimiet interistituzzjonali, li 
għandhom status legali subordinat.  
 
Minkejja dawn il-vantaġġi, aħna tal-fehma li l-aċċess parlamentari għall-informazzjoni 
klassifikata għandu jiġi sseparat mid-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess pubbliku għall-
informazzjoni. Dan huwa appoġġjat mill-prattika fil-livell nazzjonali, fejn il-liġijiet dwar il-
libertà tal-informazzjoni/l-aċċess għaliha huma għalkollox separati mir-regolamenti dwar l-
aċċess parlamentari għall-informazzjoni. L-aċċess parlamentari għall-informazzjoni 
klassifikata jimplika l-aċċess għall-kategoriji speċifiċi ta’ informazzjoni li bir-raġun jiġu 
eżentati mill-aċċess pubbliku, pereżempju l-informazzjoni li tirrigwarda l-ħidma tal-aġenziji 
tal-intelliġenza. Huwa preċiżament minħabba l-fatt li tali informazzjoni  mhijiex aċċessibbli 
għall-pubbliku li hija għandha tkun għad-dispożizzjoni ta’ ċerti membri parlamentari u 
istituzzjonijiet stabbiliti mill-parlamenti għas-sorveljanza, inter alia, tal-aġenziji tal-
intelliġenza. Kważi f’kull stat analizzat f’dan l-istudju, il-parlamenti għandhom aċċess 
privileġġat għall-informazzjoni klassifikata sabiex, fost affarijiet oħra, ikunu jistgħu 
jissorveljaw l-attivitajiet tas-servizzi tal-intelliġenza. Dan isir bil-premessa tal-kunċett li l-
membri parlamentari jiġu eletti minn popolazzjoni biex jinżammu responsabbli l-gvernijiet u 
l-aġenziji tagħhom. Sabiex jagħmlu dan, huma jeħtieġu aċċess privileġġat għall-
informazzjoni li ma jkunx neċessarjament għad-dispożizzjoni tal-membri tal-pubbliku. 
Għaldaqstant, ir-regoli li jirregolaw l-aċċess parlamentari għall-informazzjoni klassifikata 
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huma stabbiliti fil-liġi u huma separati mil-liġijiet dwar il-libertà ġenerali tal-informazzjoni/l-
aċċess ġenerali għaliha. 
 
Rakkomandazzjoni 11: Ir-regolamenti l-ġodda dwar l-aċċess tal-Parlament Ewropew 
għall-informazzjoni klassifikata għandhom ikunu sseparati mil-leġiżlazzjoni dwar l-aċċess 
pubbliku għall-informazzjoni.  
 

Il-bażi legali għall-aċċess għall-informazzjoni mill-Parlament Ewropew  
 
Il-PE jista’ jimxi ma’ numru ta’ għażliet fir-rigward tal-ħolqien ta’ qafas legali ġdid għall-
aċċess parlamentari għall-informazzjoni klassifikata fl-AFSJ u lil hinn minnha. L-ewwel nett, 
id-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess parlamentari għall-informazzjoni klassifikata jistgħu jiġu 
integrati fir-regolamenti l-ġodda dwar il-Europol, il-Eurojust u l-Frontex. Dawn id-
dispożizzjonijiet jinħolqu flimkien mar-regolamenti dwar is-sorveljanza parlamentari ta’ 
dawn l-aġenziji, biex b’hekk jiġi żgurat li l-aċċess tal-PE għall-informazzjoni klassifikata, 
minn kull aġenzija u rigward kull waħda minn dawn, ikun evidentement marbut mal-
mandat u l-funzjonijiet ta’ sorveljanza tiegħu fir-rigward ta’ kull aġenzija. Huwa importanti 
li jiġi nnutat li dawn ir-regolamenti jkunu jeħtieġu jestendu l-aċċess tal-PE għall-
informazzjoni klassifikata mill-Kunsill minħabba li l-Kunsill għandu s-“sjieda” ta’ ammont 
sinifikanti ta’ informazzjoni relatata mal-aġenziji tal-AFSJ.  
 
It-tieni, il-PE jista’ jipprova jinnegozja ftehim interistituzzjonali speċifiku mal-Kunsill, liema 
ftehim ikun ikopri l-AFSJ. Ftehim mal-Kunsill li jkopri l-AFSJ jista’ jgħin biex jiġi żgurat sett 
ta’ regolamenti dwar l-aċċess parlamentari kif ukoll mekkaniżmu għal dan l-aċċess 
(pereżempju, l-għażliet li jirrigwardaw il-kumitat speċjali jew is-sottokumitat diskussi fil-
ħames kapitolu). Mhuwiex ċar, madankollu, jekk tehim mal-Kunsill jistax jestendi għall-
aċċess parlamentari għall-informazzjoni mill-aġenziji nnifishom. Għaldaqstant, jista’ jkun 
hemm il-ħtieġa għal xi tip ta’ ftehim bejn il-PE u kull waħda minn dawn it-tliet aġenziji fir-
rigward tal-aċċess parlamentari għall-informazzjoni. Dan x’aktarx ikun jeħtieġ xi tip ta’ 
emenda fil-leġiżlazzjoni eżistenti dwar kull aġenzija, fatt li mhuwiex probabbli li jseħħ 
ladarba l-bażi leġiżlattiva għat-tliet aġenziji kollha mistennija tinbidel fit-tliet snin li ġejjin.  
 
It-tielet, kif imsemmi hawn fuq, l-aċċess tal-PE għall-informazzjoni klassifikata fl-oqsma 
kollha ta’ politika jista’ jkun irregolat minn leġiżlazzjoni ġenerali li tittratta wkoll l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-UE. Skont il-proposti attwali, il-PE jista’ jitlob l-aċċess għall-
informazzjoni klassifikata permezz, inter alia, tal-president tal-kumitat li jkun responsabbli 
għal suġġett partikolari, pereżempju, il-Kumitat LIBE għall-AFSJ. Jekk jingħata, l-
informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ kumitat speċjali magħmul minn seba’ 
membri maħtura mill-Konferenza tal-Presidenti tal-PE. Is-sħubija tal-kumitat tista’ 
tikkonsisti f’nukleu - magħmul pereżempju mill-mexxejja tal-gruppi politiċi - iżda ma jkunx 
kumitat bi sħubija fissa. Il-merti ta’ dan il-mekkaniżmu istituzzjonali partikolari huma 
diskussi f’iktar dettall hawn taħt. Madankollu, għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, ir-
regolamenti dwar l-aċċess tal-PE għall-informazzjoni klassifikata m’għandux jiġi inkluż fil-
leġiżlazzjoni dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni.  
 
Rakkomandazzjoni 12: Il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar l-aġenziji tal-AFSJ (il-Europol, il-
Eurojust u l-Frontex) għandha tinkludi dispożizzjonijiet dwar l-aċċess tal-Parlament 
Ewropew għall-informazzjoni klassifikata minn dawn l-aġenziji u li tkun tappartieni lilhom. 
Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu marbuta mal-mandat tal-PE biex jissorvelja 
dawn l-aġenziji, liema mandat se jkun deskritt fl-istess leġiżlazzjoni. 
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Fit-tielet kapitolu, jiġi argumentat li l-qafas legali li jirregola l-aċċess tal-PE għall-
informazzjoni relatata mas-Sitcen jeħtieġ li jiġi eżaminat separatament. Dan iseħħ għax, 
minkejja li s-Sitcen iwettaq xi funzjonijiet li huma rilevanti għall-AFSJ, huwa jaqa’ taħt 
qasam ta’ politika differenti (il-PESK), qasam li fih il-PE għandu inqas setgħat. Għall-
kuntrarju tal-aġenziji tal-AFSJ, huwa m’għandux il-bażi leġiżlattiva proprja u m’hemm l-
ebda pjan biex il-bażi legali tiegħu tiġi “Lisbonizzata”.  
 
Il-kumitat speċjali eżistenti tal-PE għall-qasam tal-PESK jista’ jkollu aċċess għall-
informazzjoni tas-Sitcen iżda, sa fejn nafu aħna, qatt ma uża din l-opportunità. Il-ftehim 
interistituzzjonali tal-2002 bejn il-Kunsill u l-PE probabbilment se jkun jeħtieġ li jiġi 
nnegozjat mill-ġdid minħabba l-fatt li t-Trattat ta’ Lisbona ġab bidliet kbar fil-qasam tal-
PESK. Għall-finijiet ta’ dan l-istudju, l-iktar bidla rilevanti hija li s-Sitcen m’għadux element 
tal-Kunsill biss għax issa jaqa’ taħt l-istruttura tas-SEAE. Filwaqt li r-Rappreżentant Għoli 
ddikjarat li l-ftehim interistituzzjonali eżistenti bejn il-Kunsill u l-PE, li jirregola l-aċċess tal-
PE għall-informazzjoni klassifikata fil-qasam tal-PESK, se jkompli japplika, il-modalitajiet 
tas-SEAE tant huma differenti li jidher probabbli li se tkun meħtieġ ftehim bejn il-PE u s-
SEAE, ħaġa li tista’ tinkludi dispożizzjonijiet dwar l-aċċess parlamentari għall-informazzjoni 
klassifikata. Madankollu, fid-dawl tan-natura intergovernattiva tas-Sitcen, il-Kunsill jista’ 
jibqa’ l-gwardjan għal kwalunkwe aċċess parlamentari għall-informazzjoni fir-rigward ta’ 
dan il-korp. Għaldaqstant, il-ftehim eżistenti tal-2002 bejn il-PE u l-Kunsill, jew verżjoni 
eżistenti tiegħu, jistgħu jibqgħu japplikaw.  
 
Rakkomandazzjoni 13: Il-Parlament Ewropew għandu jikkunsidra jinnegozja ftehim 
interistituzzjonali mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, li jkun jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar l-aċċess parlamentari għall-informazzjoni klassifikata.  
 

L-ambitu tal-aċċess tal-Parlament Ewropew għall-informazzjoni klassifikata mill-
aġenziji tal-AFSJ 
 
Pjuttost milli tiġi elenkata lista speċifika tat-tipi ta’ informazzjoni li l-PE jista’ jkollu aċċess 
għalihom, ikun aħjar jekk il-leġiżlazzjoni tagħti lill-PE dritt ġenerali li jitlob l-aċċess għall-
informazzjoni klassifikata li jkun iqis li hija rilevanti għall-mandat u l-funzjonijiet ta’ 
sorveljanza (ġodda) tiegħu. Fir-raba’ kapitolu, jiġi argumentat li din hija prattika komuni 
tajba fil-livell nazzjonali u li tkun ta’ għajnuna biex jiġi żgurat li r-responsabilità għall-
istabbiliment ta’ liema informazzjoni hija rilevanti għandha, l-ewwel nett, tkun il-
prerogattiva tal-persuna li tissorvelja. Fil-kuntest tas-sorveljanza mill-PE tal-aġenziji tal-
AFSJ, l-informazzjoni klassifikata tintalab permezz ta’ wieħed mill-mekkaniżmi istituzzjonali 
deskritti hawn taħt u titqiegħed għad-dispożizzjoni tiegħu. L-aċċess għall-informazzjoni 
klassifikata fuq il-bażi tat-talbiet, madankollu, ikun suġġett għal-limiti adegwati bħal dawk 
deskritti fl-Anness II tal-Ftehim ta’ Qafas tal-2010 bejn il-PE u l-Kummissjoni.   
 
Rakkomandazzjoni 14: Id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi dwar is-sorveljanza tal-aġenziji tal-
AFSJ mill-Parlament Ewropew għandhom jinkludu dritt ġenerali għal korp magħżul tal-
Parlament għall-aċċess għall-informazzjoni klassifikata li jqis li tkun rilevanti għall-mandat u 
l-funzjonijiet ta’ sorveljanza tiegħu. 

 
Filwaqt li l-PE jeħtieġ dritt ġenerali biex jitlob l-aċċess għall-informazzjoni klassifikata 
rilevanti għall-mandat tiegħu biex jissorvelja l-aġenziji tal-AFSJ, l-aċċess għall-
informazzjoni rilevanti jista’ jiġi żgurat aħjar permezz ta’ rekwiżiti għall-aġenziji biex 
jiżvelaw b’mod proattiv kategoriji partikolari ta’ informazzjoni. Fuq il-bażi ta’ dak li jiġi 
rrakkomandat fil-ħames kapitolu, it-tipi ta’ informazzjoni li ġejjin jistgħu, pereżempju, 
ikunu suġġetti għal żvelar proattiv: 
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 Pjanijiet ta’ ħidma annwali tal-aġenziji tal-AFSJ 
 Valutazzjonijiet ta’ theddid prodotti mill-aġenziji  
 Ftehimiet ta’ kooperazzjoni u dawk dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn l-

aġenziji tal-AFSJ. 
 Ftehimiet ta’ kooperazzjoni u dawk dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn l-

aġenziji tal-AFSJ u l-istati terzi 
 L-informazzjoni kollha dwar l-ibbaġitjar u n-nefqa tal-imgħoddi 

 
L-iżvelar proattiv ta’ dawn it-tipi ta’ informazzjoni huwa għalkollox konformi ma’ 
dispożizzjonijiet simili li japplikaw għall-iżvelar proattiv lill-korpi ta’ sorveljanza fil-livell 
nazzjonali (ara r-raba’ kapitolu).       
 
Rakkomandazzjoni 15: Id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi l-ġodda dwar is-sorveljanza tal-
aġenziji tal-AFSJ mill-Parlament Ewropew għandhom jelenkaw kategoriji speċifiċi ta’ 
informazzjoni, inkluża l-informazzjoni klassifikata li għandha tiġi żvelata b’mod proattiv lil 
korp magħżul tal-parlament. 
 

Il-protezzjoni tal-informazzjoni mmaniġġjata mill-Parlament Ewropew 
 
Flimkien mal-aċċess imtejjeb għall-informazzjoni klassifikata mill-Parlament Ewropew 
għandu jkun hemm il-ħolqien konkomitanti ta’ regoli u proċeduri dwar il-protezzjoni tal-
informazzjoni klassifikata mmaniġġjata mill-PE.  
 
Ir-raba’ kapitolu jiddeskrivi t-tliet mekkaniżmi prinċipali użati biex jiġi żgurat li l-membri 
tal-korpi ta’ sorveljanza ma jivżelawx informazzjoni klassifikata mingħajr l-awtorizzazzjoni 
xierqa. Il-PE jista’ jkun jixtieq jikkunsidra kull wieħed minn dawn il-mekkaniżmi. L-ewwel 
nett, jeħtieġ li jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat li jintgħażlu persuni xierqa għal karigi li fihom 
se jkollhom aċċess għall-informazzjoni klassifikata. Mod sempliċi ħafna kif isir dan, u li jista’ 
jiġi applikat fi ħdan il-PE, huwa billi l-mexxejja tal-gruppi jagħżlu bir-reqqa l-MEPs biex isiru 
membri tal-korpi b’aċċess għall-informazzjoni klassifikata. Il-PE jista’ jsegwi l-prattika użata 
f’xi parlamenti nazzjonali, li permezz tagħha l-membri tal-kumitati li jkollhom aċċess għall-
informazzjoni klassifikata jintgħażlu mill-pari tagħhom, u b’dan il-mod jiġi żgurat l-appoġġ 
bejn il-partiti (ara r-raba’ kapitolu). Madankollu, m’hemm l-ebda preċedent għal dan fi ħdan 
il-PE.  
 
Xi korpi ta’ sorveljanza jużaw ukoll proċessi ta’ verifika u ta’ approvazzjoni ta’ sigurtà. 
Filwaqt li l-membri tal-persunal tal-PE għandhom żgur ikunu suġġetti għall-approvazzjoni 
ta’ sigurtà qabel ma jingħataw l-aċċess għall-informazzjoni klassifikata, is-sitwazzjoni tal-
MEPs hija iktar kumplessa. Ir-raba’ kapitolu juri li fil-maġġoranza tal-istati tal-UE (iżda 
mhux fl-istati kollha), l-MPs mhumiex suġġetti għall-proċessi ta’ verifika u ta’ approvazzjoni 
ta’ sigurtà. Din id-diverġenza fil-prattiki nazzjonali ħolqot problema għall-PE għax il-
proċessi ta’ approvazzjoni ta’ sigurtà (tal-MEPs) għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet 
nazzjonali u, f’ħafna stati tal-UE, il-membri parlamentari ma jistgħux ikunu suġġetti għall-
approvazzjoni ta’ sigurtà. Minħabba dan, il-Ftehim ta’ Qafas tal-2010 bejn il-PE u l-
Kummissjoni ma tantx ħalla lok għal prattiki diverġenti mill-Istati Membri billi daħħal il-frażi 
“awtorizzazzjoni ta’ sigurtà personali xierqa”. Fid-dawl tal-kwistjonijiet sensittivi assoċjati 
mal-membri parlamentari b’approvazzjoni ta’ sigurtà, ikun aħjar jekk l-istituzzjonijiet tal-UE 
jsegwu dan l-approċċ fl-iżvilupp tal-qafas legali għall-aċċess għall-informazzjoni klassifikata 
mill-MEPs minn istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE. Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-
approvazzjoni ta’ sigurtà tista’ tiqies bħala miżura ta’ bini tal-fiduċja li tista’ tagħmilha iktar 
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faċli biex il-persuni li jissorveljaw jiksbu l-aċċess għall-informazzjoni klassifikata. Fid-dawl 
ta’ dan kollu, l-MEPs li jagħmlu parti minn korpi li għandhom aċċess għall-informazzjoni 
klassifikata forsi jkunu jixtiequ jikkunsidraw li jiksbu approvazzjoni ta’ sigurtà, anki meta l-
MPs fl-istat tagħhom is-soltu ma jkunux suġġetti għal proċessi ta’ approvazzjoni ta’ sigurtà. 
 
It-tieni, ħafna mill-istati jipprojbixxu l-iżvelar mhux awtorizzat tal-informazzjoni klassifikata 
mill-MPs u persuni oħra li jissorveljaw. Fil-livell tal-UE, il-penali għall-iżvelar mhux 
awtorizzat huma kkumplikati minħabba l-fatt li kwalunkwe prosekuzzjoni ta’ MEP ikollha ssir 
skont il-liġi nazzjonali. Madankollu, il-PE għandu l-proċeduri dixxiplinari tiegħu li jistgħu 
jintużaw f’każ fejn MEP jiżvela, mingħajr awtorizzazzjoni, informazzjoni klassifikata. Il-
valutazzjoni tal-adegwatezza ta’ dawn il-proċeduri ma taqax fl-ambitu ta’ dan l-istudju. 
Ċertament, hija meħtieġa iktar riċerka dwar jekk dawn il-proċeduri humiex effettivi jew le, 
kif ukoll dwar kif id-dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali nazzjonali japplikaw għall-iżvelar mhux 
awtorizzat ta’ informazzjoni klassifikata mill-MEPs jew minn membri tal-persunal. 
Idealment, għandu jkun hemm konsistenza fil-livell pan-UE f’dan ir-rigward, sabiex tiġi 
evitata l-problema li l-MEPs jiġu trattati b’mod differenti skont in-nazzjonalità tagħhom. 
 
Fl-aħħar nett, il-miżuri u l-proċeduri ta’ protezzjoni fiżika għandhom rwol importanti biex 
jiżguraw li l-informazzjoni klassifikata ma tiġix żvelata aċċidentalment jew apposta. Meta 
kien qed jitħejja dan l-istudju, jiġifieri f’Mejju 2011, grupp ta’ ħidma tal-PE kien qed iħejji 
abbozz ta’ proċeduri ta’ sigurtà ġodda li permezz tagħhom il-PE se jkun jista’ jirċievi u 
jimmaniġġja informazzjoni klassifikata. Dan qed iseħħ fi ħdan il-kuntest tal-
implimentazzjoni tal-Anness II tal-Ftehim ta’ Qafas tal-2010 bejn il-PE u l-Kummissjoni. 
Filwaqt li l-ħolqien ta’ dawn il-proċeduri ta’ sigurtà kien ibbażat fuq ftehim li se jiffaċilita l-
aċċess tal-PE għall-informazzjoni klassifikata mill-Kunsill, dawn il-proċeduri jistgħu jiġu 
applikati għall-informazzjoni li waslet mill-Kunsill, mis-SEAE u mill-korpi tal-AFSJ. Minħabba 
n-natura teknika ħafna tal-proċeduri ta’ protezzjoni tal-informazzjoni, il-PE jista’ jibbenefika 
minn diskussjonijiet mal-parlament nazzjonali u mal-korpi ta’ sorveljanza mhux 
parlamentari li jkollhom l-esperjenza biex jittrattaw dawn il-kwistjonijiet. 
 
Huwa importanti li jiġi nnutat li dawn il-proċeduri waħedhom mhumiex se jkunu biżżejjed 
biex jikkonvinċu lill-korpi tal-AFSJ, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li l-
Parlament Ewropew jista’ jiġi fdat bl-informazzjoni klassifikata. Tul iż-żmien, ikun jeħtieġ li 
relazzjoni bbażata fuq il-fiduċja tiġi żviluppata gradwalment u din tkun megħjuna ħafna 
minn MEPs meta juru li mhumiex se jiżvelaw informazzjoni mingħajr l-awtorizzazzjoni 
xierqa. 

Il-mekkaniżmi ta’ sorveljanza 
 
Fil-ħames kapitolu pproponejna għażliet differenti rigward il-mekkaniżmi jew il-korpi fi ħdan 
parlament li jistgħu jassumu l-funzjonijiet ta’ sorveljanza diskussi hawnhekk. Hemm ukoll 
il-mekkaniżmi li permezz tagħhom il-PE għandu jkun jista’ jkollu aċċess għall-informazzjoni 
klassifikata fl-AFSJ.  
 
Ikun aħjar jekk il-korp li jingħata r-responsabilità prinċipali għas-sorveljanza tal-aġenziji 
tal-AFSJ ikun l-istess korp li jkollu aċċess għall-informazzjoni klassifikata fl-AFSJ. Ir-raba’ 
kapitolu juri li fil-livell nazzjonali, il-kumitati ta’ sorveljanza speċjalizzati jkunu kważi dejjem 
wieħed mill-korpi (jew l-uniku korp) fil-parlament b’aċċess għall-informazzjoni klassifikata 
fil-qasam tas-sigurtà (ara t-Tabella 3). Jekk ikun hemm mekkaniżmu għall-Parlament għall-
aċċess għall-informazzjoni relatata mal-aġenziji tal-AFSJ u korp separat - mingħajr l-istess 
livell ta’ aċċess għal din l-informazzjoni - biex jissorvelja dawn il-korpi, dan jista’ jdgħajjef 
ħafna s-sorveljanza ta’ dawn l-aġenziji. Ir-raġunijiet għal dan huma evidenti fihom 
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innifishom: il-korpi b’mandat biex iwettqu s-sorveljanza jeħtieġ li jkollhom aċċess għall-
informazzjoni rilevanti, u l-korpi li għandhom aċċess għall-informazzjoni relatata ma’ 
aġenziji partikolari iżda mingħajr mandat ċar biex jissorveljaw dawn l-aġenziji ma jistgħux 
jagħmlu użu effettiv mill-aċċess privileġġat tagħhom għall-informazzjoni.  
 
Rakkomandazzjoni 16: Il-korp tal-Parlament Ewropew responsabbli għas-sorveljanza tal-
aġenziji tal-AFSJ għandu jkun wkoll il-korp tal-Parlament li jkollu l-aċċess għall-
informazzjoni klassifikata fiż-Żona ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja.  
 
Ikun aħjar jekk il-PE jkollu korp wieħed (pereżempju, il-Kumitat LIBE jew sottokumitat li 
ma jkunx ilu li twaqqaf) li jkollu rwol ewlieni fis-sorveljanza mill-Parlament tal-aġenziji tal-
AFSJ. Sabiex jiġi żgurat li l-PE jieħu approċċ koerenti u koordinat għas-sorveljanza tal-
aġenziji tal-AFSJ għandu jkun hemm korp wieħed li jkollu r-responsabilità ewlenija għall-
funzjonijiet ta’ sorveljanza kollha fir-rigward tal-aġenziji tal-AFSJ. Din ir-responsabilità 
għandha tinkludi mhux biss il-mandat u l-funzjonijiet ta’ sorveljanza tal-PE stess iżda wkoll 
il-kooperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali u mal-korpi ta’ sorveljanza mhux parlamentari 
bħall-JSBs. Eċċezzjoni importanti għal dan hija s-sorveljanza finanzjarja tal-aġenziji li, 
naturalment, se tibqa’ r-responsabilità tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit. Madankollu, ikun liem ikun il-korp li jkollu r-responsabilità ewlenija għas-
sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ, huwa għandu jkun involut mill-qrib fil-ħidma tal-Kumitati 
BUDG u CONT fir-rigward ta’ dawn l-aġenziji. Għandu jiġi enfasizzat li l-“korp” diskuss f’dan 
il-paragrafu ma jistax jingħata r-responsabilità ewlenija għas-sorveljanza tas-Sitcen 
minħabba li dan jinsab fil-qasam tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni, skont ir-
Rappreżentant Għoli.  
 
Rakkomandazzjoni 17: Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura li jkun hemm korp wieħed fi 
ħdan il-parlament li jkollu r-responsabilità ewlenija għas-sorveljanza tal-aġenziji taż-Żona 
ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (AFSJ).  
 

Il-prestazzjoni tal-funzjonijiet ta’ sorveljanza addizzjonali mill-
Kumitat LIBE  
 
Il-ħolqien ta’ korp jew mekkaniżmu ġdid fi ħdan il-PE x’aktarx ikun proċess kumpless li 
jieħu l-ħin u li jeħtieġ li jintlaħaq ftehim bejn diversi atturi oħra. Abbażi ta’ liema tip ta’ 
mekkaniżmu jagħżel il-PE, dan jista’ ma jkunx possibbli jekk ma tiġix abbozzata 
leġiżlazzjoni ġdida dwar il-Europol u l-Eurojust u jekk ma jiġix stabbilit qafas legali li 
jirregola l-aċċess tal-PE għall-informazzjoni klassifikata fil-qasam tal-AFSJ. Fid-dawl ta’ dan, 
huwa meħtieġ li l-Kumitat LIBE joħloq proċeduri li jagħmluh iktar adegwat biex iservi ta’ 
forum għas-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ, għall-inqas fuq bażi interim.  
 
Għażla relattivament evidenti hija li l-bureau tal-Kumitat LIBE jorganizza briefings 
kunfidenzjali mad-diretturi/president tal-aġenziji tal-AFSJ u/jew mar-rappreżentanti tal-
bord tat-tmexxija (fil-każ tal-Europol u l-Frontex) u l-Kulleġġ (fil-każ tal-Eurojust). Din l-
għażla tista’ tintuża biex l-MEPs ikunu jistgħu jiddiskutu kwistjonijiet sensittivi ma’ dawn l-
individwi f’laqgħat żgħar u privati. Il-kwistjonijiet li jiġu diskussi jistgħu jinkludu kwalunkwe 
ħaġa li taqa’ taħt il-mandat iktar mifrux tal-Kumitat LIBE. Pereżempju, id-diretturi jistgħu 
jużaw dawn il-laqgħat biex jgħarrfu lill-membri dwar kwistjonijiet strateġiċi sensittivi jew 
problemi fl-operazzjoni tal-aġenzija tagħhom. Matul l-intervisti tagħna, kien ċar li xi MEPs u 
d-diretturi tal-aġenziji kienu jilqgħu l-opportunità għal laqgħat iktar kunfidenzjali meta jkun 
meħtieġ li jiġu diskussi kwistjonijiet partikolarment sensittivi. Dawn il-laqgħat jistgħu jiġu 
mnedija fuq talba tal-president tal-Kumitat LIBE, mid-direttur/president tal-aġenziji tal-
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AFSJ, u/jew minn persuni mill-bords tat-tmexxija/kulleġġ. Filwaqt li laqgħat żgħar u 
kunfidenzjali jistgħu jkunu għażla utli għal diskussjonijiet ad hoc dwar xi kwistjonijiet, dawn  
jistgħu jservu bħala mekkaniżmu għal ħafna mill-funzjonijiet ta’ sorveljanza diskussi hawn 
fuq.  
 
Rakkomandazzjoni 18: Il-Kumitat LIBE tal-Parlament Ewropew għandu joħloq proċeduri li 
jagħmluh iktar adattat biex iservi bħala forum għas-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ, għall-
inqas fuq bażi interim. Għal dan l-għan, il-Kumitat LIBE jista’ juża l-laqgħat kunfidenzjali 
bejn il-Bureau tiegħu u d-diretturi (jew il-president fil-każ tal-Eurojust) tal-aġenziji tal-AFSJ 
u/jew ir-rappreżentanti mill-bords tat-tmexxija tal-aġenziji (jew il-Kulleġġ tal-Eurojust) biex 
jiġu indirizzati kwistjonijiet sensittivi li ma jistgħux jiġu diskussi f’laqgħat tal-kumitat sħiħ. 
 

Għażliet tal-kumitat speċjali għaż-Żona ta’ Libertà, Sigurtà u 
Ġustizzja (AFSJ) 
 
It-tielet kapitolu tal-istudju jeżamina r-rwol tal-“Kumitat Speċjali” tal-Parlament Ewropew - 
grupp żgħir ta’ MEPs li primarjament ittieħdu mill-Kumitat AFET - liema kumitat jintuża biex 
jippermetti lill-parlament jindirizza l-kwistjonijiet li jkunu jirrigwardaw informazzjoni 
klassifikata fil-qasam tal-PESK (minn issa ’l quddiem, il-“Politika Estera u ta’ Sigurtà 
Komuni - Kumitat Speċjali PESK”). Hemm numru ta’ għażliet li bihom jista’ jiġi estiż il-
mandat ta’ dan il-kumitat jew li bihom jista’ jintuża mudell simili għas-sorveljanza tal-korpi 
tal-AFSJ. Il-mandat ta’ dan il-Kumitat Speċjali jista’ jiġi estiż, permezz ta’ ftehim 
interistituzzjonali emendat, għall-qasam tal-AFSJ biex b’hekk il-PE jkun jista’ jindirizza 
kwistjonijiet li jinvolvu informazzjoni klassifikata li tirrigwarda, inter alia, l-aġenziji tal-AFSJ. 
Alternattivament, il-PE u l-Kunsill jistgħu jiftiehmu li joħolqu kumitat speċjali fl-AFSJ abbażi 
tal-mudell tal-kumitat speċjali tal-PESK. Iż-żewġ għażliet li jirrigwardaw il-kumitat speċjali 
għandhom numru ta’ żvantaġġi sinifikanti.  
 
L-ewwel problema hija li kumitat speċjali ta’ dan it-tip finalment huwa biss mezz li bih il-
kumitat li minnu jkun inħoloq ikun jista’ jkollu xi forma ta’ aċċess għall-informazzjoni 
klassifikata. La l-kumitat speċjali eżistenti u lanqas il-kumitat speċjali propost għall-AFSJ 
(kif propost hawnhekk) ma jista’ jkollhom mandat ta’ sorveljanza speċifiku. Li kieku kellu 
jingħata mandat speċifiku, ikun jagħmel iktar sens li minflok jitwaqqaf sottokumitat 
permanenti b’approvazzjoni ta’ sigurtà (ara hawn taħt). Barra minn hekk, peress li kumitat 
speċjali jkun grupp żgħir ta’ MEPs mingħajr is-segretarjat proprju tiegħu u jkun jorganizza 
laqgħat okkażjonali, huwa diffiċli li wieħed jifhem kif dan ikun jista’ jiżvolġi l-funzjonijiet 
varji ta’ sorveljanza deskritti fil-ħames kapitolu, u miġburin fil-qosor hawnhekk.  
 
It-tieni problema hija li hemm dubji dwar jekk kumitat speċjali jkunx jista’ jagħmel użu 
effettiv mill-informazzjoni klassifikata li għaliha jkollu aċċess fil-kuntest tad-diskussjonijiet 
mal-Kunsill u/jew mal-uffiċjali tal-aġenzija. Peress li kieku l-kumitat speċjali ma jkollux 
mandat speċifiku jew il-kapaċità li jipproduċi rapporti, mhuwiex ċar x’jista’ jkun l-iskop li hu 
jkollu aċċess għal informazzjoni klassifikata. Barra minn hekk, huwa ovvju li l-membri ma 
jitħallewx jittrażmettu informazzjoni klassifikata, u lanqas ma jkunu jistgħu jirreferu 
għaliha, f’diskussjonijiet mal-kollegi tagħhom fil-Kumitat LIBE. Dan ifisser li ma jkunx faċli 
għall-Kumitat LIBE li jagħmel użu mill-aċċess privileġġat tal-kumitat speċjali għall-
informazzjoni klassifikata f’xogħlu stess. Għaldaqstant, l-użu ta’ kumitat speċjali fl-AFSJ ma 
jkunx konformi mar-Rakkomandazzjoni 16, liema rakkomandazzjoni tenfasizza l-ħtieġa li l-
korp responsabbli mis-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ ikun l-istess korp li jkollu aċċess 
għall-informazzjoni klassifikata relatata ma’ dawn l-aġenziji.  
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It-tielet problema hija li jekk membri ta’ kumitat speċjali għall-AFSJ ma jkunux esperti fis-
suġġetti u fl-aġenziji li jkunu qed jiġu diskussi, jista’ jagħti l-każ li dawn ma jkollhomx l-
għarfien rilevanti biex jagħmlu l-iktar mistoqsijiet rilevanti u/jew biex ifittxu aċċess għall-
informazzjoni rilevanti. Ir-riskju li kumitat speċjali ma jkollux biżżejjed għarfien speċjalizzat 
jista’ jiżdied b’mod sinifikanti jekk il-PE u l-Kunsill jagħżlu li jestendu l-mandat tal-kumitat 
speċjali tal-PESK eżistenti. Dan minħabba li l-membri u l-persunal tiegħu primarjament 
ittieħdu mill-Kumitat AFET u jista’ jagħti l-każ li ma jkollhomx l-għarfien jew il-kompetenzi 
speċifiċi rilevanti għall-AFSJ.  
 
Fl-aħħarnett, arranġament għal kumitat speċjali għall-AFSJ (u arranġamenti simili f’oqsma 
ta’ politika oħrajn) ma jevitax il-ħtieġa ta’ qafas legali komprensiv li jirrigwarda l-aċċess 
għall-informazzjoni mill-PE fil-qasam tal-AFSJ u lil hinn minnu. Hemm ir-riskju li billi 
jingħata aċċess għall-informazzjoni klassifikata tal-AFSJ lil kumitat speċjali tal-MEPs, il-
Kunsill jista’ jipprova jevita l-ħtieġa ta’ rikonsiderazzjoni fundamentali tal-qafas għal aċċess 
parlamentari għall-informazzjoni.  
 
Rakkomandazzjoni 19: Il-Parlament Ewropew m’għandux ifittex li jestendi l-mandat 
eżistenti tal-Kumitat Speċjali biex jinkludi ż-Żona ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (AFSJ), jew 
biex joħloq kumitat speċjali ġdid għall-AFSJ. 
 
Il-Kumitat Speċjali PESK eżistenti tal-PE jista’ jindirizza l-kwistjonijiet tal-PESK li jinkludu d-
diskussjoni dwar l-informazzjoni klassifikata mar-Rappreżentant Għoli. Ladarba s-Sitcen 
jaqa’ fl-isfera tal-kompetenza tar-Rappreżentant Għoli, il-Kumitat Speċjali PESK jista’ juża 
l-laqgħat tiegħu magħha biex jindirizza kwistjonijiet relatati mas-Sitcen. Il-membri tal-
Kumitat Speċjali PESK jistgħu, pereżempju, jippruvaw jitgħallmu iktar dwar il-
kompożizzjoni tas-Sitcen, il-prijoritajiet attwali tiegħu, jew ir-rwol tiegħu biex jipprovdi l-
valutazzjonijiet dwar it-theddidiet għas-sigurtà interna tal-UE.  
 
Għal darba oħra, l-użu ta’ kumitat speċjali għandu numru ta’ żvantaġġi sinifikanti. L-ewwel 
nett, jekk ikun biss grupp partikolari ta’ MEPs li jingħata l-aċċess għall-informazzjoni dwar 
il-ħidma tas-Sitcen dan ma tantx jgħin biex tiżdied iktar kuxjenza dwar ir-rwol tas-Sitcen 
fost l-MEPs u l-membri tal-persunal. Il-possibilità li tali diskussjonijiet jikkontribwixxu biex 
tiżdied il-kuxjenza dwar ir-rwol tas-Sitcen tista’ tiddependi wkoll fuq kemm mill-
informazzjoni diskussa f’laqgħa ta’ kumitat speċjali dwar is-Sitcen tkun meqjusa bħala 
klassifikata. It-tieni, is-suċċess ta’ din l-għażla jkun jiddependi minn kemm il-president tal-
Kumitat AFET ikun lest li jiddiskuti l-kwistjoni tal-funzjonijiet relatati mas-sigurtà interna 
tas-Sitcen mar-Rappreżentant Għoli; din is-sitwazzjoni ma tantx hija probabbli peress li l-
AFET ma jittrattax kwistjonijiet ta’ sigurtà interna u għandu bosta prijoritajiet oħra li jridu 
jiġu indirizzati mar-Rappreżentant Għoli. Finalment, ovvjament, hemm il-fatt li ma teżisti l-
ebda garanzija li r-Rappreżentant Għoli se tkun lesta li tiddiskuti dawn il-kwistjonijiet 
ladarba x-xogħol tas-Sitcen jibqa’ xogħol ta’ natura sensittiva immens minħabba l-preżenza 
ta’ uffiċjali ssekondati mill-aġenziji nazzjonali tal-intelliġenza. 
 
Madankollu, minkejja dawn l-iżvantaġġi, il-kumitat speċjali PESK bħalissa huwa l-uniku 
mekkaniżmu disponibbli għall-PE biex jiġi diskuss ix-xogħol tas-Sitcen. Hekk kif stipulajna 
b’mod konsistenti, meta jitqabbel mas-Sitcen, il-PE jinsab fi żvantaġġ ikbar milli meta 
jitqabbel mal-aġenziji tal-AFSJ għal raġunijiet differenti: pereżempju, is-Sitcen mhuwiex 
aġenzija awtonoma ffinanzjata mill-baġit tal-UE, il-PE m’għandu l-ebda setgħa ta’ 
koleġiżlazzjoni fil-PESK, u m’għandux mandat ċar u bbażat fuq it-Trattat biex jissorvelja 
b’mod dirett lis-Sitcen. Għalhekk, il-Kumitat Speċjali PESK huwa biss mekkaniżmu li 
permezz tiegħu l-PE jista’ jwettaq attivitajiet limitati ta’ sorveljanza fuq is-Sitcen. 
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Rakkomandazzjoni 20: Il-Parlament Ewropew għandu juża l-Kumitat Speċjali eżistenti 
tiegħu biex jeżamina x-xogħol taċ-Ċentru tas-Sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat 
Speċjali jista’ juża l-aċċess privileġġat tiegħu għall-informazzjoni klassifikata biex jindirizza 
r-rwol taċ-Ċentru tas-Sitwazzjoni fiż-Żona ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja. 
 

Il-ħolqien tas-Sottokumitat LIBE għas-sorveljanza tal-aġenziji tal-
AFSJ 
 
Il-PE jista’ jikkunsidra li jwaqqaf sottokumitat tal-Kumitat LIBE biex jissorvelja l-aġenziji 
tal-AFSJ. Dan għandu jkun korp permanenti, imwaqqaf skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-PE. 
Qabel ma niddiskutu r-raġunijiet għala nemmnu li dan jista’ jkun mekkaniżmu effettiv 
għall-iżvilupp tas-sorveljanza mill-PE tal-aġenziji tal-AFSJ, se nipproponu xi suġġerimenti 
dwar il-modalitajiet ta’ sottokumitat bħal dan.       
 
Mandat 
 
Il-mandat ta’ kwalunkwe sottokumitat għandu jibqa’ fi ħdan il-parametri wisgħin tal-
mandat tal-Kumitat LIBE, li jistipula li l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
huwa responsabbli għal […] Europol, il-Eurojust, is-Cepol u l-korpi u l-aġenziji l-oħrajn fl-
istess qasam. Fi ħdan dan il-kuntest, is-sottokumitat se jassumi responsabilità primarja 
għas-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ mill-Parlament Ewropew. Nipprevedu li l-ġuriżdizzjoni 
tas-sottokumitat se tiġi estiża għall-aġenziji tal-AFSJ kollha, li attwalment jaqgħu taħt il-
mandat tal-Kumitat LIBE. Taħt id-diviżjoni attwali tar-responsabilitajiet fil-PE, is-
sottokumitat tal-LIBE mhux se jkun jista’ jissorvelja b’mod dirett lis-Sitcen peress li dan 
huwa parti mis-SEAE, li jaqa’ taħt il-ġuriżdizzjoni tal-Kumitat AFET. Madankollu dan jista’ 
jikkoopera mill-qrib mal-Kumitat AFET, mas-Sottokumitat tiegħu dwar id-Difiża u mal-
Kumitat Speċjali PESK dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw l-attivitajiet tas-Sitcen li huma 
rilevanti għall-AFSJ. 
 
Is-sottokumitat jista’, pereżempju, jingħata l-kompitu li jwettaq il-funzjonijiet ta’ 
sorveljanza msemmija fil-ħames kapitolu u kwalunkwe funzjoni oħra li l-PE jqis bħala 
rilevanti. Li kieku l-funzjonijiet u s-setgħat tal-aġenziji tal-AFSJ kellhom jiżviluppaw, allura 
l-mandat tas-sottokumitat ikollu jiġi emendat abbażi ta’ dan l-iżvilupp. Abbażi tal-mandat u 
l-funzjonijiet ta’ sorveljanza msemmija iktar ’il quddiem f’dan l-istudju, il-mandat tas-
sottokumitat jista’ jinkludi l-punti li ġejjin, iżda m’għandux ikun limitat għalihom: 
 

i. Li jservi bħala forum għal laqgħat perjodiċi u ad hoc ma’, inter alia, id-
diretturi/president tal-aġenziji tal-AFSJ; ir-rappreżentanti tal-bords tat-tmexxija/tal-
kulleġġ; l-uffiċjali rilevanti mill-Kummissjoni u l-Kunsill; 

ii. Li jirċievi u jirrevedi l-pjanijiet tax-xogħol annwali u r-rapporti tal-aġenziji tal-AFSJ; 
iii. Li jirċievi valutazzjonijiet ta’ theddid mill-aġenziji tal-AFSJ; 
iv. Relazzjonijiet mal-Korpi Superviżorji Konġunti u ma’ kwalunkwe korp ieħor ta’ 

sorveljanza mhux parlamentari speċjalizzat li jinħoloq biex jissorvelja lill-aġenziji tal-
AFSJ. Dan ir-rwol għandu jinkludi r-reviżjoni tar-rapporti annwali u tematiċi tal-JSBs 
u ż-żamma ta’ djalogi regolari magħhom; 

v. Li jabbozza r-rapporti leġiżlattivi u fuq inizjattiva proprja tal-Kumitat LIBE dwar 
kwistjonijiet relatati mal-aġenziji tal-AFSJ; 

vi. Li jwettaq il-funzjonijiet konsultattivi tal-Kumitat LIBE fir-rigward tal-approprjazzjoni 
u l-kwittanza tal-baġits għall-aġenziji tal-AFSJ, biex b’hekk jipprovdi opinjonijiet 
esperti biex jappoġġja x-xogħol tal-Kumitat għall-Baġit u l-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit; 
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vii. Kooperazzjoni ma’ kumitati oħrajn tal-Parlament Ewropew li għandhom ġuriżdizzjoni 
fuq kwistjonijiet relatati mal-aġenziji tal-AFSJ. Notevolment, is-sottokumitat jista’ 
jżomm djalogu mal-AFET u mal-Kumitat Speċjali tal-PESK fir-rigward tas-Sitcen. 
Jekk il-PE jiddeċiedi li jibda jabbozza opinjonijiet dwar ir-rekord dwar id-drittijiet tal-
bniedem tal-imsieħba tal-aġenziji tal-AFSJ fi stati terzi, is-sottokumitat għandu 
jikkonsulta mas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-AFET dwar din il-
kwistjoni; 

viii. Li jirrevedi ċerti aspetti tal-kooperazzjoni tal-aġenziji tal-AFSJ ma’ stati terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, inkluż l-iskrutinju tal-ftehimiet dwar il-
kondiviżjoni tal-informazzjoni ffirmati f’dan il-kuntest;  

ix. Li jirrevedi r-relazzjonijiet bejn l-aġenziji tal-AFSJ, inklużi l-memoranda ta’ qbil; kif 
ukoll 

x. Li jikkoordina r-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali u li jirrappreżenta l-
Parlament Ewropew f’laqgħat interparlamentari li huma rilevanti għall-AFSJ.       

 
Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq dwar ir-rwol tal-PE fis-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ, 
ma nħossux li s-sottokumitat għandu jerġa’ jagħmel ix-xogħol tal-JSBs billi jeżamina l-
legalità tal-użu tad-dejta personali minn ċerti aġenziji tal-AFSJ. Barra minn hekk, huwa 
mhux se jkollu rwol fl-eżami ta’ attivitajiet operazzjonali oħra tal-aġenziji, pereżempju, ir-
reġistri ta’ ħidma tagħhom jew l-operazzjonijiet konġunti li jikkoordinaw. Bl-istess mod, is-
sottokumitat m’għandux jinterferixxi fil-ġuriżdizzjoni tal-parlamenti nazzjonali u ta’ korpi ta’ 
sorveljanza oħrajn responsabbli mill-iskrutinju tal-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali relatata 
mal-aġenziji tal-AFSJ. 
 
Is-Sħubija 
 
Is-sħubija tas-sottokumitat għandha tiġi determinata b’konformità mal-linji gwida stabbiliti 
skont ir-Regoli 186 u 190 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew. Is-sottokumitati 
eżistenti (tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin) - dak għas-Sigurtà u d-Difiża u dak għad-
Drittijiet tal-Bniedem - għandhom 28 membru u 28 sostitut, u 30 membru u 21 sostitut, 
rispettivament. Ġeneralment (iżda mhux neċessarjament), dawn l-MEPs ikunu wkoll 
membri tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. 
 
Fl-opinjoni tagħna, dawn in-numri huma kbar wisq meta jitqies li tnejn mir-raġunijiet 
ewlenin li għalihom jiġi propost sottokumitat huma: (1) il-ħtieġa għal forum żgħir u 
kunfidenzjali għal diskussjonijiet mal-kapijiet tal-aġenziji u l-bords tat-tmexxija; u (2) il-
ħtieġa li l-MEPs ikollhom aċċess għal xi informazzjoni klassifikata relatata mal-aġenziji. 
Kumitat li jkollu sa 50 membru u sostitut ma jistax jissodisfa dawn il-ħtiġijiet. Fil-fatt, ħafna 
mit-tħassib li ssemma hawn fuq, u li għandhom l-aġenziji (u l-Kunsill u l-Kummissjoni), 
dwar il-kunfidenzjalità tad-diskussjonijiet u l-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata ma 
jiġix diskuss jekk is-sottokumitat ikun fih daqshekk MEPs. Minbarra t-tħassib dwar il-
protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata, sottokumitat ikun meħtieġ joħloq kondizzjonijiet li 
jaspiraw fiduċja, inter alia, fost id-diretturi tal-aġenziji biex dawn iħossuhom kunfidenti 
jiddiskutu tħassib jew kwistjonijiet sensittivi ma’ grupp ta’ MEPs, mingħajr ma l-kontenut 
ta’ tali diskussjonijiet jinfirex iktar. Finalment, x’aktarx li d-diretturi tal-aġenziji u l-uffiċjali 
tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-JSBs joqogħdu lura milli jiddiskutu kwistjonijiet sensittivi 
mal-PE jekk ma jħossuhomx kunfidenti li d-diskussjonijiet se jibqgħu kunfidenzjali. 
 
Fil-livell nazzjonali, il-maġġoranza kbira ta’ kumitati ta’ sorveljanza parlamentari 
speċjalizzati jinkludu bejn ħames u ħmistax-il MP (ara t-Tabella 1 fir-raba’ kapitolu). 
Bħalma huwa diskuss fir-raba’ kapitolu, kumitati bħal dawn normalment ikunu iżgħar mill-
kumitati parlamentari biex tkun tista’ tinżamm il-kunfidenzjalità. Għaldaqstant, fl-opinjoni 
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tagħna, sottokumitat m’għandux ikun magħmul minn iktar minn 15-il MEP (inklużi s-
sostituti). Madankollu, dan jista’ jkun diffiċli li jintlaħaq minħabba r-rekwiżit li l-
kompożizzjoni tal-kumitati u tas-sottokumitati tal-PE tirrifletti l-kompożizzjoni globali tal-
parlament.  
 
Ikun ta’ benefiċċju li kieku l-membri tas-sottokumitat ikunu jew membri fuq bażi full-time 
jew inkella membri sostituti tal-Kumitat LIBE. F’dan il-każ, allura tiżdied il-possibilità li l-
membri tas-sottokumitat ikollhom biżżejjed għarfien dwar l-aġenziji tal-AFSJ biex ikunu 
jistgħu jikkontribwixxu b’mod effettiv fil-funzjonijiet tas-sottokumitat. Finalment, il-PE jista’ 
jikkunsidra li jinkludi xi MEPs li huma membri ta’ (sotto)kumitati oħrajn li jittrattaw 
kwistjonijiet relatati mal-aġenziji tal-AFSJ u/jew għandhom kompetenzi oħrajn li huma 
rilevanti għas-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ. Dawn l-MEPs jistgħu jinkludu membri mill-
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, mill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u mis-Sottokumitat 
tiegħu għad-Drittijiet tal-Bniedem. Ir-raba’ kapitolu juri li hemm preċedenza għall-inklużjoni 
ta’ membri ex-officio (ta’ kumitati parlamentari oħrajn) f’kumitati ta’ sorveljanza 
parlamentari nazzjonali. Dan jista’ jgħin biex jiġi żgurat li jkun hemm koordinazzjoni vera u 
proprja bejn il-kumitati li jittrattaw kwistjonijiet relatati.  
 
Aċċess għall-informazzjoni 
 
Il-membri kollha tas-sottokumitat u l-persunal tiegħu jkollhom id-dritt ta’ aċċess għall-
informazzjoni klassifikata fi ħdan il-parametri tal-mandat tas-sottokumitat. Barra minn 
hekk, ċerti kategoriji ta’ informazzjoni jistgħu jkunu soġġetti għal żvelar proattiv lis-
sottokumitat mill-aġenziji, mill-bords tat-tmexxija/kulleġġ tagħhom u, fejn hu xieraq, mill-
Kunsill u mill-Kummissjoni (ara hawn fuq). Madankollu, is-sottokumitat mhux se jkollu 
bżonn aċċess għall-informazzjoni miżmuma fil-bażijiet tad-dejta tal-aġenziji jew għal 
kwalunkwe dejta personali. Is-sottokumitat se jkun mitlub jimplimenta l-miżuri biex tiġi 
protetta l-informazzjoni, liema miżuri huma diskussi fil-ħames kapitolu.   
 
Riżorsi 
 
Is-sottokumitat se jkollu bżonn l-appoġġ ta’ persunal fuq bażi full-time b’approvazzjoni ta’ 
sigurtà. Dan huwa partikolarment essenzjali minħabba li l-MEPs ta’ spiss ikunu membri ta’ 
kumitati varji u jkollhom iqassmu ħinhom bejn ix-xogħol li jridu jwettqu fl-istati tagħhom, fi 
Brussell u fi Strasburgu. Il-membri tal-persunal huma essenzjali w l-għarfien u l-
kompetenzi istituzzjonali tal-parlament fir-rigward tal-aġenziji tal-AFSJ; jiżguraw li tali 
għarfien jinżamm anki meta l-MEPs imorru f’kumitati oħrajn jew jitilqu mill-PE.  
 
Valutazzjoni 
 
Il-ħtieġa tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi sottokumitat LIBE biex jissorvelja l-ħidma 
tal-aġenziji tal-AFSJ tiddependi fil-parti l-kbira fuq kif il-mandat tiegħu għas-sorveljanza ta’ 
dawn l-aġenziji se jiġi definit fil-leġiżlazzjoni li jmiss dwar il-Europol, il-Eurojust u l-Frontex. 
Jekk il-mandat u l-funzjonijiet ta’ sorveljanza tal-PE jibqgħu, fil-biċċa l-kbira, simili għal kif 
inhuma llum il-ġurnata, jiġifieri relattivament limitati, ma jidhirx li se jkun hemm il-ħtieġa 
ta’ sottokumitat. Jekk, madankollu, il-PE jassumi funzjonijiet ta’ sorveljanza addizzjonali 
simili għall-għażliet preżentati fil-ħames kapitolu, hemm każ b’saħħtu biex jiġi stabbilit 
sottokumitat. Nemmmu li hemm erba’ raġunijiet ewlenin li għalihom għandu jinħoloq 
sottokumitat.  
 
L-ewwel nett, ġibna l-argument li hemm il-ħtieġa li l-PE jkollu aċċess għall-informazzjoni 
klassifikata mill-aġenziji tal-AFSJ u li tappartieni lilhom, kif ukoll li huwa jkollu l-possibilità li 
jorganizza diskussjonijiet kunfidenzjali mad-diretturi tal-aġenziji u ma’ partijiet interessati 
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rilevanti oħrajn. Madankollu, l-arranġamenti istituzzjonali eżistenti tal-PE għas-sorveljanza 
mhumiex adattati biżżejjed biex jaqdu tali funzjonijiet minħabba li hemm wisq MEPs involuti 
u m’hemm l-ebda preċedent għal diskussjonijiet iżgħar u kunfidenzjali mal-aġenziji. Aħna 
tajna parir biex din il-problema ma tiġix solvuta billi jintuża mekkaniżmu jew korp li 
sempliċement ikollu aċċess għall-informazzjoni klassifikata relatata mal-aġenziji tal-AFSJ 
mingħajr ma jkun hemm ukoll mandat biex din l-informazzjoni tintuża bħala parti mill-
proċeduri ta’ sorveljanza. Ta’ min infakkru li l-aċċess għall-informazzjoni minn korp tal-
parlament mhuwiex l-għan aħħari fih innifsu: għandu jkun il-mezz li bih il-parlament ikun 
jista’ jissorvelja aġenziji partikolari. Għal din ir-raġuni, ikkritikajna l-possibilità li jintuża 
mudell speċjali ta’ kumitat għall-AFSJ. Il-ħtieġa li jkun hemm rabta bejn l-aċċess għall-
informazzjoni klassifikata u mandat ċar għas-sorveljanza hija waħda mill-argumenti ewlenin 
favur il-ħolqien ta’ sottokumitat.  
 
It-tieni argument favur il-ħolqien ta’ sottokumitat huwa li l-Kumitat LIBE jista’ ma jkollux il-
ħin biex jimpenja ruħu f’ħafna mill-funzjonijiet ta’ sorveljanza proposti deskritti fil-ħames 
kapitolu. Jekk il-PE jixtieq li jkollu rwol ikbar fis-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ, il-ħolqien 
ta’ sottokumitat jista’ jkun għażla persważiva.  
 
It-tielet argument huwa li sottokumitat jikkorrispondi mar-rakkomandazzjonijiet li għamilna 
hawn fuq, jiġifieri li l-PE għandu jkollu korp wieħed b’responsabilità primarja għall-oqsma 
kollha tas-sorveljanza parlamentari tal-aġenziji tal-AFSJ. Is-sottokumitat se jkun jista’ 
jiġbor flimkien ir-riżultati tiegħu miksuba minn diversi funzjonijiet ta’ sorveljanza u minn 
djalogu kontinwu mal-aġenziji, mal-Kunsill, mal-Kummissjoni, mal-JSBs u mal-parlamenti 
nazzjonali. Dan jista’ jwassal biex il-PE jkun jista’ jipproduċi rakkomandazzjonijiet li jkunu 
jistgħu jtejbu x-xogħol tal-aġenziji, filwaqt li fl-istess ħin jipprovdu inputs li għandhom jiġu 
inklużi f’aspetti oħrajn ta’ xogħlu stess. Notevolment, l-intuwizzjonijiet tas-sottokumitat 
jistgħu jgħinu biex jiġi żgurat li ir-rwoli varji li l-PE għandu fir-rigward tal-aġenziji tal-AFSJ 
ikunu għalkollox konnessi bejniethom. Pereżempju, il-funzjonijiet ta’ koleġiżlazzjoni tal-PE 
se jiġu infurmati bis-sħiħ permezz tas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tax-xogħol ta’ 
sorveljanza tiegħu, u s-sorveljanza tas-sottokumitat se sservi wkoll ta’ informazzjoni dwar 
l-użu tas-setgħat baġitarji tal-PE. 
 
Finalment, il-ħolqien ta’ sottokumitat jippermetti li l-PE gradwalment jiżviluppa iktar 
għarfien u kompetenzi dettaljati dwar l-aġenziji tal-AFSJ. Fl-opinjoni tagħna, din hija xi 
ħaġa li attwalment hija nieqsa fi ħdan il-PE, iżda li madankollu hija kruċjali jekk il-PE jrid li 
jkollu rwol iktar attiv fl-iskrutinju tax-xogħol tal-aġenziji tal-AFSJ.  
 
Rakkomandazzjoni 21: Il-Parlament Ewropew għandu joħloq Sottokumitat LIBE għas-
sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ. L-ambitu u l-kontenut preċiżi tal-mandat tas-sottokumitat 
għandhom jiġu definiti f’konformità mar-regoli ta’ proċedura tal-Parlament iżda għandhom 
ikunu relatati mill-qrib mal-funzjonijiet ta’ sorveljanza mogħtija lill-PE mil-leġiżlazzjoni l-
ġdida dwar il-Europol, il-Eurojust u l-Frontex. 
 

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-
parlamenti nazzjonali fil-proċess ta’ sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ 
 
It-Trattat ta’ Lisbona speċifikatament jirrikjedi li l-parlamenti nazzjonali għandhom ikunu 
involuti fis-sorveljanza tal-Europol u tal-Eurojust. Filwaqt li n-natura u l-ambitu preċiżi tair-
rwol tal-parlamenti nazzjonali jvarjaw minn stat għal ieħor, dan l-istudju jindika tliet metodi 
ewlenin li permezz tagħhom il-parlamenti nazzjonali diġà jeżerċitaw ftit sorveljanza ta’ 
dawn l-aġenziji (ara t-tielet kapitolu). L-ewwel nett, uħud mill-parlamenti nazzjonali 
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jissorveljaw il-ħidma tar-rappreżentanti tal-gvern tagħhom stess fil-Kunsill u fil-bords tat-
tmexxija tal-aġenziji, jiġifieri jeżaminaw l-inputs nazzjonali għall-aġenziji tal-AFSJ. It-tieni, 
il-parlamenti nazzjonali jistgħu jaħdmu direttament mal-aġenziji tal-AFSJ billi, pereżempju, 
jorganizzaw laqgħat ta’ smigħ ma’ diretturi u uffiċjali anzjani oħrajn, u billi jipproduċu 
rapporti dwar l-aġenziji. Dan l-impenn tipikament kellu l-mira li titqajjem kuxjenza dwar il-
ħidma tal-aġenziji iktar milli li jitwettqu reviżjonijiet jew skrutinji diretti tal-attivitajiet tal-
aġenziji. Barra minn hekk, il-parlamenti huma parti mis-sistemi nazzjonali ta’ sorveljanza li 
jeżaminaw l-azzjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet nazzjonali bħalma huma l-pulizija. Il-
modalitajiet ta’ tali sorveljanza huma l-prerogattiva tal-korpi nazzjonali, u l-fatt li jsiru 
rakkomandazzjonijiet f’dan ir-rigward imur lil hinn mill-ambitu ta’ dan l-istudju. It-tielet 
dimensjoni tal-involviment parlamentari nazzjonali fis-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ hija 
l-kooperazzjoni ma’ parlamenti oħrajn u mal-PE (ara t-tielet kapitolu); huwa propju fuq dan 
li se niffokaw hawnhekk. 
 
Fl-opinjoni tagħna, l-għanijiet tal-kooperazzjoni interparlamentari għandhom jiffukaw 
primarjament fuq kwistjonijiet strateġiċi iktar milli fuq kwalunkwe operazzjoni speċifika tal-
aġenziji tal-AFSJ. Hemm tliet oqsma li fihom il-kooperazzjoni interparlamentari tista’ tkun 
ta’ użu partikolari. L-ewwel nett, il-parlamenti nazzjonali u l-PE jistgħu jibbenefikaw minn 
iktar diskussjonijiet, kif ukoll minn skambju ta’ informazzjoni, esperjenzi u prattiki tajbin, 
dwar is-sorveljanza tagħhom tal-attivitajiet tal-awtoritajiet nazzjonali li huma relatati mal-
aġenziji tal-AFSJ. Pereżempju, hemm ħtieġa evidenti ta’ iktar informazzjoni dwar kif il-
parlamenti nazzjonali u korpi ta’ sorveljanza nazzjonali rilevanti oħrajn (bħal pereżempju 
korpi ġudizzjarji) jissorveljaw (jekk jissorveljaw): (a) kontributi jew inputs nazzjonali lill-
aġenziji tal-AFSJ, bħal pereżempju informazzjoni mibgħuta lill-aġenziji tal-AFSJ; u (b) l-
azzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali meħudin abbażi tal-informazzjoni provduta u/jew l-
operazzjonijiet koordinati minn dawn il-korpi, bħal pereżempju l-arrest ta’ persuni 
suspettati b’involviment f’attività kriminali serja, u l-mistoqsijiet li jsirulhom. Il-persuni 
nazzjonali li jissorveljaw jistgħu jużaw din l-informazzjoni biex jagħtu informazzjoni dwar l-
approċċi tagħhom stess għall-iskrutinju, pereżempju, tal-attivitajiet ta’ aġenziji polizjeski 
jew konfinali, li għandhom rabta mal-aġenziji tal-AFSJ. It-tieni, il-parlamenti nazzjonali u l-
PE jistgħu, jekk il-liġi nazzjonali tkun tippermetti, jiskambjaw informazzjoni dwar problemi 
partikolari (fi ħdan il-ġuriżdizzjonijiet tagħhom) relatati mal-attivitajiet imsemmijin qabel 
tal-attivitajiet tal-awtoritajiet nazzjonali li huma marbutin mal-ħidma tal-aġenziji tal-AFSJ. 
Finalment, il-parlamenti nazzjonali u l-PE jistgħu jaħdmu flimkien biex jevalwaw jekk ir-
regolamenti ġodda u dawk eżistenti relatati mal-aġenziji tal-AFSJ jikkonformawx mal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità. 
 
Hemm diversi opinjonijiet dwar jekk din il-kooperazzjoni għandhiex tiġi istituzzjonalizzata 
permezz ta’ xi forma ta’ korp interparlamentari permanenti jew jekk għandhiex titkompla 
b’mod iktar informali permezz tal-forums interparlamentari eżistenti. Pereżempju, fil-
komunikazzjoni tagħha ta’ Diċembru 2010, il-Kummissjoni għamlet proposti biex il-
parlamenti nazzjonali jiġu involuti fis-sorveljanza tal-Europol. Il-Kummissjoni proponiet li 
twaqqaf forum interparlamentari konġunt jew permanenti li fih ikunu rrappreżentati kemm 
il-membri parlamentari nazzjonali kif ukoll dawk Ewropej, skont l-Artikoli 9 u 10 tal-
Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk 
issuġġeriet li tali forum jista’ jistabbilixxi sottogrupp biex iżomm kuntatt dirett mal-Europol. 
Il-forum ikun jista’ jistieden lid-direttur tal-Europol u jkun jista’ jiltaqa’ b’mod regolari u 
jistabbilixxi sottogrupp responsabbli miż-żamma ta’ kuntatt dirett mal-Europol. Il-proposti 
tal-Kummissjoni ġew appoġġjati xi ftit mill-parlamenti nazzjonali. Madankollu, numru ta’ 
stati membri tal-UE u ta’ parlamenti nazzjonali qed jiddubitaw mill-valur miżjud tal-ħolqien 
ta’ tali forum interparlamentari. Il-forom kollha ta’ kooperazzjoni diskussi hawn fuq jistgħu, 
potenzjalment, jitwettqu fi ħdan il-kuntest tal-forums eżistenti għad-djalogu 
interparlamentari. 
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Forsi b’mod iktar sinifikanti hemm dubji serji dwar kemm korp permanenti li jkun magħmul 
minn rappreżentanti mill-parlamenti nazzjonali kollha jista’ jiffunzjona. Il-pożizzjonijiet tal-
parlamenti nazzjonali dwar il-kwistjonijiet relatati mal-AFSJ, u l-livelli ta’ interess u l-
għarfien tagħhom dwarhom, ivarjaw ħafna bejn l-istati tal-UE. Għalhekk jista’ jkun diffiċli 
ħafna li jintlaħaq kunsens dwar kwistjonijiet bħalma hija l-aġenda għas-sorveljanza, u iktar 
u iktar dwar kwistjonijiet iktar sostantivi. Forum li jkun magħmul minn ammont ta’ atturi 
b’aġendi differenti jista’ ma jiffunzjonax sew u lanqas kieku, huwa diffiċli li wieħed joħroġ 
b’formola għal forum iżgħar għax ma jkunx sew li jiġu esklużi xi parlamenti nazzjonali. 
Barra minn hekk, il-parlamenti nazzjonali għandhom kemm livelli differenti ta’ aċċess għall-
informazzjoni - mill-awtoritajiet nazzjonali - kif ukoll aċċess għal tipi differenti ta’ 
informazzjoni dwar l-aġenziji tal-AFSJ. Għalhekk jista’ jagħti l-każ li l-għarfien tagħhom 
dwar kwistjonijiet partikolari jkun ivarja ħafna.  
 
Fid-dawl ta’ dawn l-isfidi, ma nirrakkomandawx li jitwaqqaf forum permanenti għall-
kooperazzjoni interparlamentari dwar is-sorveljanza tal-aġenziji tal-AFSJ. Ikun aħjar li 
kieku l-parlamenti nazzjonali u l-PE jindirizzaw l-aġenziji tal-AFSJ fil-kuntest tal-forums 
interparlamentari eżistenti. Dawn jinkludu laqgħat/seduti ta’ smigħ konġunti bejn il-Kumitat 
LIBE u l-kumitati rilevanti tal-parlamenti nazzjonali, kif ukoll il-COSAC (Konferenza tal-
Kumitati għall-Affarijiet Ewropej). Fil-fatt, l-AFSJ, il-monitoraġġ politiku tal-Europol u l-
evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Eurojust illum il-ġurnata huma punti li jidhru regolarment 
fuq l-aġenda tal-COSAC. Il-maġġoranza tal-membri tal-COSAC appoġġjaw l-idea li d-
dibattiti tal-COSAC dwar il-Europol u l-Eurojust ikunu preċeduti b’seduta ta’ smigħ għad-
diretturi tal-aġenziji rispettivi u l-esperti. Rwol potenzjali għall-COSAC fil-monitoraġġ 
politiku tal-aġenziji tal-ĠAI huwa bbażat fuq l-Artikolu 10 tat-TFUE Protokoll Nru 1 dwar ir-
rwol tal-parlamenti nazzjonali. Dan l-Artikolu jistipula li l-COSAC għandha tippromwovi l-
iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar prattiki bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament 
Ewropew, inklużi l-kumitati speċjali tagħhom, u tista’ torganizza konferenzi 
interparlamentari dwar suġġetti speċifiċi. Il-COSAC tista’ tkompli tipprovdi lok utli għat-tipi 
ta’ kooperazzjoni diskussi hawn fuq. 
 
Rakkomandazzjoni 22: Il-kooperazzjoni interparlamentari dwar is-sorveljanza tal-aġenziji 
tal-AFSJ għandha sseħħ fi ħdan il-kuntest tal-forums eżistenti għall-kooperazzjoni bejn il-
Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali. Il-Parlament Ewropew m’għandux għalfejn 
jistabbilixxi korp interparlamentari permanenti ġdid.  
 
 
 
 



 




