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MOZZJONI GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-
KUNSILL

b'mozzjoni għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar
it-tfassil ta' kunċett strateġiku għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata

(2006/2094(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara l- kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew: "It-tfassil ta' kunċett strateġiku għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata" 
(COM(2005)0232),

– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill magħmula minn Bill 
Newton Dunn f'isem il-Grupp ALDE dwar it-tfassil ta' kunċett strateġiku għall-ġlieda 
kontra l-kriminalità organizzata (B6-0073/2006), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 114 (3) u 83 (5) u l-Artikoli 84, 90 u 94 tar-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu;

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A6-0000/2006),

A. billi jinnota l-progress tal-koperazzjoni bejn il-pulizija u l-ġudikatura rigward il-ġlieda 
kontra l-kriminalità organizzata li sar sa mill-ewwel passi tagħha, issa li għaddew 30 sena; 

B. billi jinnota b'mod partikulari l-progress sinifikattiv li sar fil-koperazzjoni bejn is-servizzi 
ta' kontroll u dawk ġudizzjarji (hekk kif jirriżulta mir-rapporti annwali għall-2005 ta' l-
Istati Membri, l-Europol, l-Eurojust u tal-Customs Cooperation Working Group (CCWG), 
koperazzjoni li hija l-qofol ta' kull pulitika effikaċji fil-livell Ewropew tal-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata;

C. billi jinnota b'sodisfazzjon li dawn l-isforzi li wasslu għal aktar skambji ta' informazzjoni 
u għal intensifikazzjoni ta' inizjattivi ta' taħriġ tas-servizzi biex jaħdmu flimkien, taw il-
frott tagħhom u għenu biex titwarrab in-nuqqas ta' fiduċja reċiproka, li hija l-problema 
prinċipali u rikorrenti ta' kull koperazzjoni f'dan il-qasam;

D. billi madankollu, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata ma tistax tkompli tagħmel 
progress jekk mhux permezz ta' bidla radikali fl-orjentazzjoni, li tippermetti li ssolvilha 
kemm ir-restrizzjonijiet interni dejjem aktar kumplikati, kif ukoll li jingħarfu l-isfidi 
dejjem akbar minn xkiel estern li qed jikber esponenzjalment;

E. billi b'mod parikulari, l-espansjoni ġeografika tal-kriminalità organizzata f'Ewropa 
miftuħa daqs qatt qabel diġà laħqet l-aqwa livell ta' kompetenza perfetta tal-metodi ġodda 
ta’ kif tinfirex, u tal-metodi ta' vjaġġar u ta' komunikazzjoni, filwaqt li s-servizzi ta' 
kontroll bosta drabi għadhom imxekkla minn piżijiet legali, amministrattivi (jew aħjar 
"kulturali") li jfixklu l-attività tagħhom ta' kuljum;
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F. billi f'din il-ġlieda kontra ż-żmien u l-ispazju, il-ġlieda kontra l-kriminilità organizzata 
għandha tgħaqqad il-ħtieġa essenzjali li tadatta l-mezzi u l-metodi disponibbli għaliha ma’ 
l-abilità ta' l-antiċipazzjoni, li essenzjalment tistrieħ fuq l-akbar użu relevanti tar-riżorsi 
potenzjali għall-kisba ta' informazzjoni; 

G. billi politika proattiva biss tista' tippermetti li niffaċċaw ir-realtà tal-koperazzjoni 
ultrasofistikata bejn il-gruppi kriminali differenti, u biex titherra - permezz ta' politika ta' 
prevenzjoni bl-involviment ta' protagonisti ġodda, però dejjem b'rispett sħiħ għad-drittijiet 
fundamentali - it-theddida essenzjali ta' dawn l-organizzazzjonijiet li jgħakksu lis-
soċjetajiet tagħna; 

H. billi hemm ħtieġa ġenerali ta' titjib fl-għarfien tal-fenomenu tal-kriminalità u li dan l-
għarfien jinfirex fost dawk kollha involuti fil-ġlieda kontrieha;

I. billi l-appoġġ ta' l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali, li ġeneralemnt ma tkunx infurmata 
tajjeb, hija l-qofol għas-suċċess, kemm fil-perspettiva fil-tul, u kemm fil-qosor ta' din il-
ġlieda;

J. billi l-mezzi Komunitarju disponibbli, bħall-EUROPOL u l-EUROJUST ikunu tabilħaqq 
effettivi meta jkunu jistgħu jaġixxu b'awtonomija ta' veru; billi hemm ħtieġa urġenti li 
jingħatawlhom il-mezzi biex jaġixxu b'aktar libertà milli jistgħu llum, filwaqt li jiġi 
stabbilit kontroll Parlamentari xieraq sabiex jassessja l-utilità tagħhom u l-valur miżjud ta' 
l-attivitajiet tagħhom fil-qasam tas-sigurtà u l-osservanza sħiħa tad-drittijiet fundamentali, 
kif stipulati fil-Karta Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea; 

K. billi jinnota b'interess li bl-evalwazzjoni tat-theddida mill-kriminalità organizzata 
(OCTA)1 li saret din is-sena mill-EUROPOL, l-Istati Membri issa jiddisponu minn 
dokument analitiku dinamiku li se jkunlhom ta' għajnuna biex jiffissaw il-prijoritajiet 
strateġiċi tagħhom u li dan l-ewwel pass għandu jinkoraġġixxi lill-Kunsill biex ikompli 
jinsisti favur struttura xierqa f'qasam li jgħaqqad flimkien elementi li għadhom ivarjaw 
ħafna tal-ġlieda kontra l-kriminilità, u dan, b'mod partikulari, billi jissoda l-arkitettura tas-
siġurtà interna li nbdiet mill-presidenza Awstrijaka u permezz ta' l-iżvilupp tal-prinċipju 
ta' l-interoperabilità; dawn iż-żewġ elementi, flimkien ma' użu ta' metidoloġija għall-
pulizija bbażata fuq l-informazzjoni (ILLE)2 għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' 
sinerġiji ġodda u biex tinqered kull "kompetittività parassita" bejn servizzi ta' analiżi 
u/jew servizzi ta' pulizija fil-livell strateġiku, tattiku u operazzjonali;  

1. Jindirizza dawn ir-rakkamandazzjonjiet lill-Kunsill:

a. jitolbu biex jinkuraġġixxi bil-qawwa lill-Istati Membri biex iżommu sod fl-appoġġ 
tagħhom għall-programmi ta' taħriġ u ta' skambji bejn servizzi u awtoritajiet 
kompetenti involuti fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u jistedinhom biex 
jallokaw lil dawn il-programmi, fil-kuntest tal-perspettivi finanzjarji u l-programm3

  
1 "Organised Crime Threat Assesment" disponibbli fuq: 
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement.
3 Il-programm ġenerali "Is-sigurtà u l-protezzjoni tal-libertà" li b'mod partikulari jinkludi l-programm speċjali 

"Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, 2007-2013"
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ġenerali korrispondenti, kif wkoll fit-taqsima tas-"sigurtà" tas-seba' FPRD, riżorsi 
baġitarji biżżejjed sabiex dawn ikunu tabilħaqq effettivi; 

b. ifakkar li t-tisħiħ ta' l-istrumenti għall-koperazzjoni bejn il-pulizija u l-ġudikatura llum 
jinvolvi li jiġu adattati l-istruturi interni għall-bżonn tripplu ta' mudellar, fluwidità ta' 
mezzi ta' trażmissjoni ta' informazzjoni, u għarfien aħjar dwar il-fenomenu tal-
kriminalità organizzata;

c jissuġġerixxi li jistieden lill-Istati Membri biex ixerrdu bejniethom kemm jista' jkun 
possibbli r-riżorsi ta' tekniki speċjali ta' investigazzjoni u biex iħeġġu l-ħolqien ta' 
gruppi investigattivi konġunti1 (Joint Investigation Teams) stabbiliti bid-deċiżjoni ta' 
qafas tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2002 li l-kontenut tagħha ġie traspost minn bosta 
Stati Membri2 u biex jiġi inkorporat b'mod sistematiku l-aspett prattiku tal-
koperazzjoni b'manwali ta' "l-aħjar prattiki" biex jipprovdu l-qafas operazzjonali għall-
aġenziji konċernati; 

d. jenfasizza mal-Kunsill il-ħtieġa li mezzi ta' komunikazzjoni bejn dawk involuti fil-
ġlieda kontra l-kriminilità jkunu aktar fluwidi, u dan jinvolvi progress leġiżlattiv 
sinifikkativ kemm f'oqsma speċifiċi, bħall-kisba ta' xhieda u l-ammissibilità tagħha, 
jew informazzjoni finanzjarja sabiex jiġi identifikat u b'riżultat newtralizzat, ir-rikavat 
mill-atti kriminali, u kif ukoll dwar kwistjonijiet ta' prinċipju mhux solvuti bħalma hi l-
kwistjoni tad-disponabilità tad-dejta u l-korollarju tagħha, il-protezzjoni tad-dejta 
personali fil-kuntest tat-tielet kolonna; 

e. jitlob lill-Kunsill, fid-dawl tal-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni rigward l-istatistika 
(COM(2006)0437), biex jappoġġja l-isforzi ta' l-Istati Membri biex jippruvaw itejbu 
ftehim aħjar tal-fenomenu kriminalistiku billi jiffokalizzaw u jgħaqqdu flimkien 
f'qafas dinamiku l-għodod statistiċi żviluppati (kif diġà jiġri fl-OCTA) hekk li d-
deseminizzazzjoni ta' l-informazzjoni ma tipproponix biss traskrizzjoni fidila ta' 
inventarju ta' l-attività tal-kriminalità organizzata, imma wkoll strategiji intelliġibbli u 
rakkomandazzjonijiet għal attività li s-servizzi involuti direttament ikunu jistgħu 
japplikaw; 

f. jitlob lill-Kunsill biex jagħti l-awtonomija meħtieġa lill-EUROPOL u lill-EUROJUST 
billi jafdalhom setgħa sħiħa għal inizjattivi fil-qasam tal-responsabbiltajiet tagħhom, 
sabiex dawn ikunu jistgħu jestendu l-irwol tagħhom ta' koordinaturi għal irwol ta' 
mexxejja fil-ġlieda kontra l-kriminalità f'livell Ewropew; jenfasizza li estensjoni bħal 
din tal-kompetenzi tagħhom trid ikollha l-implimentazzjoni ta' monteraġġ parlamentari 
tabilħaqq li għal raġunijiet ta' leġittimità u effikaċja, il-Parlament Ewropew biss kapaċi 
jwettaq kif suppost;

g. jitlob lill-Kunsill biex jagħraf li ebda ħjiel ta' għajnuna għall-prevenzjoni m'għandu jiġi 
traskurat fi kwistjoni bħal din li jixraqilħa attenzjoni speċjali, b'mod partikulari 
permezz ta' inizjattivi maħsuba biex jipproteġu effikaċament mhux biss lill-vittmi, 
imma wkoll lix-xhieda ta' atti kriminali, sabiex jinkixfu sorsi ta' informazzjoni li ta' 

  
1 ĠU C 162, 20.6.2006, p. 1.
2 Ara r-rapport tal-Kummissjoni dwar it-trażpożizzjoni legali tad-deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 

2002 u l-Anness tagħha (COM (2004) 858 finali).
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spiss jiġu mġiegħla jibqgħu siekta taħt pressjoni kontinwa ta' rikatt u terrur li 
organizzazzjonijiet kriminali jeżerċitaw fuqhom;  

h. jissuġġerixxi li jkun hemm diskussjoni serja dwar kemm huwa relevanti l-istatus ta' 
"stat ta' ndiema" fil-livell Ewropew u kemm huwa kompatibbli mal-valuri bażiċi 
komuni tagħna rigward id-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità tal-persuna umana sabiex l-
istħarriġ għall-informazzjoni jiġi stabbilit fuq bażi legali miftiehma minn qabel u 
aċċettata minn kulħadd; 

i. konvint li għall-perjodu medju u twil taż-żmien, l-appoġġ tal-pubbliku huwa wieħed 
mill-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex jinkiseb suċċess fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata, jistieden lill-Kunsill biex jitlob lill-Istati Membri biex jagħmlu sforz għal 
komunikazzjoni sinifikattiva mal-pubbliku ġenerali sabiex isiru magħrufa s-suċċessi li 
nkisbu permezz ta' koperazzjoni tajba bejn servizzi tal-pulizija u korpi legali, u b'mod 
partikulari l-kontribuzzjoni mogħtija minn strumenti u parteċipanti Komunitarji sabiex 
titqajjem kuxjenza dwar il-valur miżjud ta' l-inizjattivi ta' l-Unjoni f'dan il-qasam 
daqshekk vitali għaċ-ċittadini; 

j. jissuġġerixxi li jiġi kkunsidrat bis-sħiħ dak li jirriżulta mill-istħarriġ regolari tal-
Eurobarometer (bħal dak li sar f'Marżu 2006 dwar il-kriminalità organizzata u l-
korruzzjoni1), li għandu jingħata l-inkarigu li jivverifika l-perċezzjoni taċ-ċittadini 
Ewropej dwar l-irwol li għandha l-UE f'dan il-qasam u l-iżviluppi mixtieqa f'livell 
Ewropew; 

k. għalhekk jitlob lill-Kunsill, abbażi tal-White Paper dwar il-Politika Ewropea għall-
Komunikazzjoni2, biex ikompli jiżviluppa strateġija ġenwina għall-organizzazzjoni u 
d-diffużżjoni ta’ din l-informazzjoni lill-pubbliku ġenerali, u li l-EUCPN tkun tista' 
tinvolvi ruħha mill-qrib fiha permezz ta' żieda fir-risponsabbiltajiet tagħha3; 

1. iħeġġeġ lill-Kunsill biex jenfasizza n-natura proattiva tal-politika Ewropea għall-ġlieda 
kontra kriminilità organizzata fil-qafas tal-ftehimiet ta’ koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi; 
jenfasizza f’dan ir-rigward li l-OCTA qed twitti t-triq b'mod effettiv billi tiddenunzja 
s-setturi u l-kunnessjonijiet ta’ gruppi kriminali li l-oriġini ġeografika tagħhom jiġu 
identifikati; 

m. jagħti parir lill-Kunsill, biex billi f’ċerti pajjiżi fuq il-fruntieri ta’ l-EU l-apparat statali 
jħalli.ċerta inċertezzi, jadotta approċċ speċifiku rigward it-trasparenza u l-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni sabiex isaħħaħ ir-relazzjonijiet tagħna ma’ pajjiżi terzi, b’mod partikulari 
fil-politika tagħna għal pajjiżi girien;

n. Jistieden lill-Presidenza tal-Kunsill biex tkompli u tintensifika l-kunsiderazzjonijiet li 
nbdew mill-Presidenza Awstrijaka bl-iskop li tiġi żviluppata “Arkitettura ta’ Sigurtà 
Interna” ġenwina. 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
2 http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white_paper_en.pdf
3 www.eucpn.org:  http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf
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lill-Kunsill u l-Kummissjoni.
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19.1.2006

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI LILL-KUNSILL B6-0073/2006

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar it-tfassil ta' kunċett 
strateġiku għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata

Il-Parlament Ewropew,

– wara li ra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar 
l-iżvilupp ta’ kunċett strateġiku għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 114 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi hemm il-ħtieġa li jiġi żviluppat kunċett strateġiku ġdid għal-kif tiġi ffaċċjata l-
kriminalità organizzata fil-livell Ewropew permezz ta’ korpi ta’ l-Unjoni bħall-Europol, 
Eurojust, CEPOL u t-Task Force tal-Kapijiet tal-Pulizija.

B billi diversi inizjattivi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li jikkontribwixxu għall-prevenzjoni 
kif ukoll jiġġieldu kontra l-kriminalità organizzata ġew adottati fil-livell Ewropew sa mill-
ħolqien ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja,

1. Jindirizza dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill:

(a) li l-istrumenti legali li jolqtu l-Europol u l-Eurojust għandhom jiġu rattifikati u 
implimentati biex isaħħu l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata;

b) li qafas komprensiv u koerenti għandu jiġi stabbilit għall-koperazzjoni bejn il-forzi tal-
pulizija fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata;

c) li jinbeda avviċinament tal-leġiżlazzjonijiet sabiex jitwettaq għarfien reċiproku ta' 
deċiżjonijiet legali rigward kwistjonijiet kriminali;

d) li jiġi pprovdut appoġġ għall-iżvilupp ta’ strateġiji multilaterali għall-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-
Kunsill u, għal raġunijiet ta' informazzjoni, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill Ewropew.


