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Sur President,

Bl-ittra tad-19 ta' Novembru 20191, inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont 
l-Artikolu 40(2) tar-Regoli ta' Proċedura, biex jeżamina x-xerqien tal-bażi ġuridika tal-abbozz 
tal-pakkett ta' kompromess ġenerali għall-abbozz tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar is-Sistema tad-Dokumenti Foloz u Awtentiċi Online (FADO) u li jħassar l-
Azzjoni Konġunta Nru 98/700/ĠAI, kif mibgħut lill-Parlament mill-Kunsill fl-
4 ta' Diċembru 2019.

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tad-
9 ta' Jannar 2020.

I – Sfond

Fit-13 ta' Novembru 2019, il-proposta dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta 
(EBCG) ġiet adottata mill-koleġiżlaturi bħala r-Regolament (UE) 2019/1896 abbażi tal-
Artikolu 77(2)(b) u (d) tat-TFUE u l-Artikolu 79(2)(c) tat-TFUE. Din il-bażi ġuridika doppja 
tkopri l-politiki dwar il-kontrolli fil-fruntieri, l-asil u l-immigrazzjoni u tipprevedi l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Dan ir-Regolament EBCG jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet 
tal-acquis ta' Schengen li fih l-Irlanda ma tipparteċipax, b'mod konformi mad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2002/192/KE.2 Konsegwentement, l-Irlanda għalhekk ħaditx sehem fl-adozzjoni tar-
Regolament EBCG u mhijiex marbuta bih. Jekk id-dispożizzjoni dwar il-FADO tibqa' fir-
Regolament EBCG kif ġie oriġinarjament propost mill-Kummissjoni, l-Irlanda ma tkunx tista' 
tkompli tipparteċipa fis-sistema. Bħala riżultat, fl-20 ta' Frar 2019, il-Kunsill qabel dwar il-
mandat għal negozjati separati mal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz tar-Regolament 
FADO.3 Il-Kunsill ippropona l-Artikolu 87(2)(a) tat-TFUE bħala l-bażi legali għar-
Regolament FADO, li jipprevedi l-proċedura leġislattiva ordinarja. 

II - L-Artikoli rilevanti tat-Trattat

Il-bażi legali proposta għall-abbozz tar-Regolament FADO hija l-Artikolu 87(2)(a) dwar il-
kooperazzjoni tal-pulizija li tinvolvi l-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istati Membri, inklużi 
l-pulizija, id-dwana u servizzi oħrajn inkarigati mill-infurzar tal-liġi speċjalizzati fl-oqsma tal-
prevenzjoni, id-detezzjoni u l-investigazzjoni ta' reati kriminali. Id-dispożizzjoni hija 
fformulata kif ġej:

Artikolu 87
(ex Artikolu 30 tat-TUE)

[…]

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jistabbilixxu miżuri dwar:

(a) il-ġabra, il-ħażna, l-ipproċessar, l-analiżi u l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti;

1D 316178/ Opinjoni tal-Kumitat JURI dwar il-bidla tal-bażi ġuridika rigward il-proċedura 2018/0330B.
2ĠU L 064, 07/03.2002, p. 20.
3Il-mandat għan-negozjati tal-Kunsill mal-Parlament Ewropew, 11479/19 tal-24 ta' Lulju 2019.
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[…]

III - Ġurisprudenza tal-QĠUE dwar l-għażla tal-bażi ġuridika

Il-Qorti tal-Ġustizzja tradizzjonalment qieset il-kwistjoni tal-bażi ġuridika xierqa bħala 
kwistjoni ta' importanza kostituzzjonali, li tiggarantixxi l-osservanza tal-prinċipju tas-setgħat 
konferiti (Artikolu 5 TUE) u tiddetermina n-natura u l-kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenza 
tal-Unjoni.4 Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, "l-għażla tal-bażi legali 
ta' att Komunitarju għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu suġġetti għal 
stħarriġ ġudizzjarju, fosthom, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att".5 Għaldaqstant, l-
għażla tal-bażi ġuridika żbaljata tista' tiġġustifika l-annullament tal-att ikkonċernat. F'dan il-
kuntest, ix-xewqa ta' istituzzjoni li jkun hemm parteċipazzjoni aktar attiva fl-adozzjoni ta' att 
partikolari, f'liema ċirkostanzi l-att ikun ġie adottat, kif ukoll il-ħidma li tkun saret f'aspetti 
oħra fl-ambitu tal-azzjoni koperta minn att partikolari huma irrilevanti biex tiġi identifikata l-
bażi ġuridika korretta.6 

Jekk l-eżami ta' att juri li huwa jsegwi għan doppju jew li għandu żewġ komponenti u jekk 
wieħed minnhom jista' jiġi identifikat bħala prinċipali jew predominanti, filwaqt li l-ieħor 
ikun biss sekondarju, dan l-att għandu jkun ibbażat fuq bażi ġuridika waħda, jiġifieri dik 
mitluba mill-għan jew mill-komponent prinċipali jew predominanti.7 

IV – Għan u kontenut tal-miżura proposta

L-iskop tal-abbozz tar-Regolament FADO, kif iddikjarat fl-abbozz tal-pakkett ta' kompromess 
ġenerali kkomunikat lill-Parlament Ewropew fl-4 ta' Diċembru 2019, huwa li tiġi stabbilita 
sistema li tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-frodi tad-dokumenti u tal-identità billi 
tippermetti l-kondiviżjoni ta' informazzjoni dwar elementi ta' sigurtà u karatteristiċi tal-frodi 
potenzjali f'dokumenti awtentiċi u foloz bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
informazzjoni dwar dokumenti awtentiċi mal-pubbliku ġenerali (l-Artikolu 1). 

Il-Premessa 1 tal-abbozz tal-pakkett ta' kompromess ġenerali tgħid li s-sistema FADO 
għandha tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-UE 
għal dak li jirrigwardja d-dokumenti awtentiċi u l-metodi ta' falsifikazzjoni magħrufa billi 
tipprevedi l-ħażna elettronika, l-iskambju rapidu u l-validazzjoni ta' informazzjoni b'rabta ma' 
dokumenti awtentiċi u foloz. Madankollu, peress li l-ġestjoni tas-sistema hija antikwata, 
sabiex il-FADO tkompli tissodisfa l-objettivi tagħha, l-Azzjoni Konġunta 98/700/ĠAI 
għandha titħassar u tiġi sostitwita bi strument ġdid (il-Premessa 2). Skont il-Premessa 4, il-
ġlieda kontra dokumenti foloz hija qasam kopert mill-kooperazzjoni tal-pulizija, peress li 
dokumenti foloz huma għodda kriminali b'diversi għanijiet li jistgħu jintużaw ripetutament 
biex jappoġġaw attivitajiet kriminali differenti, inkluż il-ħasil tal-flus u t-terroriżmu. 
Għalhekk, ir-Regolament FADO propost jikkontribwixxi għaż-żamma ta' livell għoli ta' 

4Opinjoni 2/00,ECLI:EU:C:2001:664, punt 5.
5Is-Sentenza fil-Kawża C-411/06 P, Il-Kummissjoni vs Il-Parlament u l-Kunsill, EU:C:2009:518, punt 45 u l-
ġurisprudenza ċitata fiha. Ara wkoll Il-Parlament vs Il-Kunsill, C-130/10 P, EU:C:2012:472, punt 42 u l-
ġurisprudenza ċitata fiha.
6Is-Sentenza fil-Kawża C-269/97, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill, ECLI:EU:C:2000:183, punt 44.
7Is-Sentenza fil-Kawża C-137/12, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill, EU:C:2013:675, punt 53; Il-Kummissjoni vs Il-
Parlament u l-Kunsill, C-411/06, EU:C:2009:518, punt 46 u l-ġurisprudenza ċitata fiha. Il-Parlament vs Il-
Kunsill, C 490/10, EU:C:2012:525, punt 45; Il-Parlament vs Il-Kunsill, C 155/07, EU:C:2008:605, punt 34.
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sigurtà fiż-żona Schengen u għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen 
kif integrat fil-qafas tal-Unjoni Ewropea billi tappoġġa l-ġlieda kontra l-frodi tad-dokumenti 
mill-pulizija, il-gwardji tal-fruntiera, l-awtoritajiet doganali u awtoritajiet oħra tal-infurzar tal-
liġi tal-Istati Membri (il-Premessa 5). F'dan l-isfond, l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
kompetenti fil-qasam tal-frodi ta' dokumenti u awtoritajiet nazzjonali rilevanti oħra għandhom 
jiġu pprovduti b'aċċess għal FADO b'livelli differenti ta' aċċess, skont ir-rekwiżiti tagħhom, 
abbażi tal-ħtieġa li jkunu jafu (il-Premessa 11). 

Mil-lat ta' kontenut, l-Artikolu 2 appoġġat mill-Premessa 8 jistabbilixxi l-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament propost u t-tipi ta' dokumenti uffiċjali koperti mill-FADO kif 
ukoll tal-informazzjoni dwar dawn id-dokumenti u l-falsifikazzjoni tagħhom li għandhom 
isiru disponibbli mill-Istati Membri jew l-Unjoni Ewropea, bħal informazzjoni u stampi ta' 
dokumenti awtentiċi u foloz, informazzjoni dwar tekniki ta' falsifikazzjoni u informazzjoni 
dwar elementi ta' sigurtà ta' dokumenti awtentiċi. L-Artikolu 3 tal-abbozz tal-pakkett ta' 
kompromess ġenerali jipprevedi li l-ġestjoni tas-sistema FADO hija fdata lill-Aġenzija 
stabbilita skont l-Artikolu 79 tar-Regolament 2019/1896 (ir-Regolament EBCG). L-Artikoli 4 
u 5 jikkonċernaw id-diversi drittijiet ta' aċċess ta' suġġetti varji kif ukoll il-proċessar tad-data 
personali mill-Aġenzija, rispettivament. L-Artikoli 6, 7 u 8 jikkonċernaw il-possibbiltà li l-
Kummissjoni tadotta atti ta' implimentazzjoni u atti delegati. Fl-aħħar nett, l-Artikoli 9 u 10 
fihom dispożizzjonijiet ta' revoka u dawk tranżitorji kif ukoll informazzjoni dwar id-dħul fis-
seħħ tar-Regolament propost. 

V - Analiżi u determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

It-test maqbul proviżorjament bejn il-koleġiżlaturi għall-istabbiliment tas-sistema FADO 
jiddependi fuq l-Artikolu 87(2)(a) tat-TFUE, li jinsab fil-Kapitolu 5 dwar il-kooperazzjoni tal-
pulizija u jipprevedi li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura 
leġislattiva ordinarja, jistgħu jistabbilixxu miżuri, fost oħrajn, dwar il-ġbir, il-ħażna, l-
ipproċessar, l-analiżi u l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti fil-kuntest tal-kooperazzjoni tal-
pulizija li tinvolvi l-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istati Membri. L-Artikolu 87(2)(a) tat-
TFUE għaldaqstant ġie meqjus bħala l-bażi ġuridika xierqa biex tippermetti aċċess mill-
awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi għas-sistema FADO. 

Fid-dawl tal-għan u l-kontenut tal-proposta, li għandha l-għan li tistabbilixxi sistema Ewropea 
ta' arkivjar ta' immaġni li jkun fiha informazzjoni dwar dokumenti awtentiċi maħruġa mill-
Istati Membri, l-Unjoni Ewropea, pajjiżi terzi, entitajiet territorjali, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u entitajiet oħra soġġetti għad-dritt internazzjonali u informazzjoni dwar il-
falsifikazzjonijiet tagħhom, jidher li l-għan ewlieni tal-abbozz tar-Regolament FADO huwa l-
ġlieda kontra l-frodi, li tikkostitwixxi reat kriminali, permezz tal-iskambju ta' informazzjoni 
dwar dokumenti foloz u awtentiċi. Is-sistema se tkun qed tiffaċilita l-iskambju ta' 
informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-UE dwar id-dokumenti awtentiċi u dwar 
metodi ta' falsifikazzjoni magħrufa u se tkun qed tipprovdi għall-ħżin elettroniku, l-iskambju 
rapidu u l-validazzjoni ta' informazzjoni dwar dokumenti awtentiċi u foloz, bil-għan li 
tikkontribwixxi għaż-żamma ta' livell għoli ta' sigurtà fiż-żona Schengen billi tappoġġa l-
ġlieda kontra l-frodi tad-dokumenti kondotta mill-pulizija, mill-gwardji tal-fruntiera, mid-
dwana u minn awtoritajiet oħra tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri. 

VI – Konklużjoni u rakkomandazzjoni
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Matul il-laqgħa tiegħu tad-9 ta' Jannar 2020, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 
iddeċieda, b'21-il vot favur, l-ebda vot kontra u astensjoni waħda8, li jirrakkomandalek li l-
bażi legali xierqa għall-abbozz tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-
Sistema ta' Dokumenti Foloz u Awtentiċi Online (FADO) u li jħassar l-Azzjoni Konġunta 
98/700/ĠAI hija l-Artikolu 87(2)(a) tat-TFUE.

Dejjem tiegħek,

Lucy Nethsingha

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.)

8 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Lucy Nethsingha (President), Marion Walsmann (Viċi 
President), Ibán García Del Blanco (Viċi President), Raffaele Stancanelli (Viċi President), Franco Roberti 
(rapporteur għal opinjoni), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne 
Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (f'isem József Szájer skont l-
Artikolu  209(7)), Bettina Vollath and Axel Voss.


