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ATTI LEĠISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA
Suġġett: Inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' 

Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-titjib tal-koperazzjoni bejn l-unitajiet ta' 
intervent speċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea f'sitwazzjonijiet 
ta' kriżi
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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2006/.../ĠAI

ta'

dwar it-titjib tal-koperazzjoni bejn l-unitajiet ta' intervent speċjali ta' l-Istati Membri ta' l-

Unjoni Ewropea f'sitwazzjonijiet ta' kriżi

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 30, l-Artikolu 32 

u l-Artikolu 34(2)(ċ) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika ta’ l-Awstrija1,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew2
,

  

1 ĠU C
2 Opinjoni ta' … (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) L-Artikolu 29 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-għan ta’ l-Unjoni huwa li 

hija tipprovdi liċ-ċittadini b’livell għoli ta’ sigurtà f'żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja billi 

tiżviluppa azzjoni komuni fost l-Istati Membri fl-oqsma tal-koperazzjoni tal-pulizija u dik 

ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali.

(2) Fid-Dikjarazzjoni tagħhom dwar is-Solidarjetà kontra t-Terroriżmu tal-25 ta' Marzu 2004, 

il-Kapijiet ta' Stat u tal-Gvern ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea ddikjaraw l-

intenzjoni soda tagħhom li l-Istati Membri jimmobbilizzaw l-istrumenti kollha għad-

dispożizzjoni tagħhom sabiex jassistu Stat Membru jew Stat li ser jaderixxi fit-territorju 

tiegħu fuq it-talba ta' l-awtoritajiet tiegħu fil-każ ta attakk terroristiku.

(3) Wara l-attakki tal-11 ta' Settembru 2001, l-unitajiet ta' intervent speċjali ta' l-awtoritajiet ta' 

l-infurzar tal-liġi kollha ta' l-Istati Membri diġà bdew attivitajiet ta' koperazzjoni taħt it-

tmexxija tat-Task Force tal-Kapijiet tal-Pulizija. Mill-2001 'il hawn, in-netwerk tagħhom, 

imsejjaħ "Atlas", mexxa diversi seminars, studji, skambi ta' materjali u eżerċizzi konġunti.
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(4) L-ebda Stat Membru waħdu ma għandu l-mezzi kollha, ir-riżorsi u l-kompetenza teknika 

għad-dispożizzjoni tiegħu sabiex jittratta effettivament ma' kull tip possibbli ta' 

sitwazzjonijiet ta' kriżi fuq skala kbira li jeħtieġu intervent speċjali. Huwa għalhekk ta' 

importanza kruċjali li kull Stat Membru ikun jista' jitlob l-assistenza ta' Stat Membru ieħor.

(5) Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi xi regoli ġenerali dwar ir-responsabbiltà, inklużi regoli dwar 

ir-responsabbiltà kriminali, sabiex tipprovdi qafas ġuridiku għaċ-ċirkostanzi li fihom l-

Istati Membri kkonċernati jaqblu li jitolbu u jipprovdu assistenza. Permezz ta' dan il-qafas 

ġuridiku u ta' dikjarazzjoni li tindika l-awtoritajiet kompetenti ser ikun possibbli għall-

Istati Membri li jirreaġixxu rapidament u li ma jaħlux ħin meta tinqala sitwazzjoni ta' kriżi. 
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IDDEĊIDIET KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi reġoli u kondizzjonijiet ġenerali sabiex l-unitajiet ta' intervent speċjali 

ta' Stat Membru wieħed ikunu jistgħu jipprovdu assistenza u/jew joperaw fuq it-territorju ta' Stat 

Membru ieħor (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "l-Istat Membru li jagħmel it-talba") f'każijiet fejn 

ġew mistiedna mill-Istat Membru ta' l-aħħar u qablu li jagħmlu dan sabiex jittrattaw ma' sitwazzjoni 

ta' kriżi. 

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għan ta’ din id-Deċiżjoni:

(1) "unità ta' intervent speċjali" għandha tfisser kwalunkwe awtorità ta' l-infurzar tal-liġi ta' 

Stat Membru, li tkun speċjalizzata fil-kontroll ta' sitwazzjoni ta' kriżi.

(2) "sitwazzjoni ta' kriżi" għandha tfisser kwalunkwe sitwazzjoni maħluqa mill-bniedem fi Stat 

Membru li tippreżenta theddida serja, diretta u fiżika għal persuni jew istituzzjonijiet f'dak 

l-Istat Membru, b'mod partikolari ħtif ta' persuni, ħtif ta' l-ajruplani u inċidenti simili.
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Artikolu3

Assistenza lil Stat Membru ieħor

1. Stat Membru jista' jitlob li jiġi assistit minn unità ta' intervent speċjali ta' Stat Membru 

ieħor bil-ħsieb li jittratta ma' sitwazzjoni ta' kriżi. Stat Membru jista' jaċċetta jew jirrifjuta 

tali talba jew jista' jipproponi assistenza ta' tip differenti.

2. Suġġett għal ftehim bejn l-Istati Membri kkonċernati, l-assistenza tista' tikkonsisti mill-

għoti ta' tagħmir jew ta' kompetenza teknika lill-Istat Membru li jagħmel it-talba, jew mit-

twettiq ta' azzjonijiet fit-territorju ta' dak l-Istat Membru.

3. Fil-każ ta' azzjonijiet fuq it-territorju ta' l-Istat Membru li jagħmel it-talba, l-uffiċjali ta' l-

unità għall-intervent speċjali għandhom:

(a) ikunu awtorizzati li jaġixxu f'kapaċità ta' appoġġ fit-territorju ta' l-Istat Membru li 

jagħmel it-talba;

(b) joperaw taħt ir-responsabbltà u d-direzzjoni ta' l-Istat Membru li jagħmel it-talba u 

skond il-liġi ta' l-Istat Membru li jagħmel it-talba;

(ċ) joperaw fil-limiti tal-poteri tagħhom taħt il-liġi nazzjonali tagħhom.
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Artikolu 4

Regoli ġenerali dwar ir-responsabbiltà

1. Fejn, skond din id-Deċiżjoni, l-uffiċjali ta' Stat Membru joperaw fit-territorju ta' Stat 

Membru ieħor, l-Istat Membru ta' l-aħħar għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe ħsara 

kkawżata minnhom matul l-operazzjonijiet tagħhom.

2. B'deroga mill-paragrafu 1, fejn il-ħsara tirriżulta minn azzjonijiet li kienu kontra d-

direzzjonijiet mogħtija mill-Istat Membru li jagħmel it-talba jew kienu lil hinn mil-limiti 

tal-poteri relevanti ta' l-uffiċjali taħt il-liġi nazzjonali tagħhom, għandhom japplikaw ir-

regoli li ġejjin:

a) Stat Membru li fit-territorju tiegħu ġiet ikkawżata l-ħsara għandu jagħmel tajjeb għal 

tali ħsara taħt il-kondizzjonijiet applikabbli għal ħsara kkawżata mill-uffiċjali tiegħu 

stess;

b) Stat Membru li l-uffiċjali tiegħu kkawżaw ħsara lil kwalunkwe persuna fit-territorju 

ta' Stat Membru ieħor għandu jirrimborża bis-sħiħ lil dan ta' l-aħħar kwalunkwe 

somma li ħallas lill-vittmi jew persuni intitolati f'isimhom;

c) mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu vis-à-vis partijiet terzi u bl-

eċċezzjoni tal-punt (b), kull Stat Membru għandu joqgħod lura fiċ-ċirkostanzi 

previsti f'dan il-paragrafu mill jitlob rimbors tal-ħsarat li jkun ġarrab minn Stat 

Membru ieħor. 
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Artikolu 5

Responsabbiltà kriminali

Matul l-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3, uffiċjali li joperaw fit-territorju ta' Stat Membru 

ieħor għandhom ikunu kkunsidrati bħala uffiċjali ta' dak l-Istat Membru rigward r-reati kommessi 

kontrihom jew minnhom.

Artikolu 6

Laqgħat u taħriġ konġunt

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet relevanti tagħhom iżommu laqgħat u 

jorganizzaw taħriġ u eżerċizzji konġunti, meta meħtieġ, bil-ħsieb ta' skambju ta' esperjenza, ta' 

kompetenza teknika u ta' informazzoni ġenerali, prattika u teknika dwar l-għoti ta' assistenza 

f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

Artikolu 7

Spejjeż

Kull Stat Membru għandu jħallas l-ispejjeż tiegħu proprji, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor 

bejn l-Istati Membri kkonċernati.
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Artikolu 8

Relazzjoni ma' strumenti oħra

1. L-Istati Membri jistgħu jkomplu japplikaw ftehim jew arranġamenti bilaterali jew 

multilaterali fis-seħħ ...* sa fejn tali ftehim jew arranġamenti jippermettu li l-objettivi ta' 

din id-Deċiżjoni jiġu estiżi jew imkabbra bejn l-Istati Membri.

2. L-Istati Membri jistgħu jkonkludu jew iġibu fis-seħħ ftehim jew arranġamenti bilaterali 

jew multilaterali wara ...** sa fejn tali ftehim jew arranġamenti jippermettu li l-objettivi ta' 

din id-Deċiżjoni jiġu estiżi jew imkabbra bejn l-Istati Membri.

3. Il-ftehim u arranġamenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 fl-ebda każ ma jistgħu jaffetwaw ir-

relazzjonijiet ma' l-Istati Membri li mhumiex Partijiet għalihom.

4. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bil-ftehim jew 

arranġamenti msemmijin fil-paragrafi 1 u 2.

  

* Fid-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni.
** Fid-data meta din id-Deċiżjoni ssir effettiva.
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Artikolu 9

Dispożizzjonijiet finali

Kull Stat Membru għandu, qabel ...*, jiddikjara f'dikjarazzjoni ddepożitata mas-Segretarjat Ġenerali 

tal-Kunsill liema awtoritajiet huma koperti mid-definizzjoni ta' unità ta' intervent speċjali, u liema 

awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħmlu talbiet u jagħtu awtorizzazzjonijiet għall-għoti ta' assistenza 

kif imsemmi fl-Artikolu 3. Kwalunkwe tali dikjarazzjoni tista' tiġi modifikata fi kwalunkwe ħin.

Artikolu 10

Data ta' effett

Din id-Deċiżjoni għandha tibda jkollha effett ...**.

Magħmul fi Brussel,

Għall-Kunsill

Il-President

  

* Fid-data meta din id-Deċiżjoni ssir effettiva.
** Sitt xhur mid-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni.
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