
 

MT   MT 
1 

 

IT-TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA U TAS-SEAE GĦAR-RAPPORT 

SPEĊJALI TAL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 

“L-APPOĠĠ TAL-EUROPOL GĦALL-ĠLIEDA KONTRA T-TRAFFIKAR TAL-

MIGRANTI: SIEĦEB APPREZZAT, IŻDA UŻU INSUFFIĊJENTI TAS-SORSI TAD-DATA 

U L-KEJL TAR-RIŻULTAT” 

 

SOMMARJU EŻEKUTTIV 

I. L-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni tal-20151 identifikat l-indirizzar tat-traffikar tal-migranti 

bħala punt fokali għall-azzjoni.  

Il-Patt il-ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Asil ta’ Settembru 20202 jipprevedi li jsaħħaħ il-ġlieda kontra l-

faċilitazzjoni ta’ immigrazzjoni illegali bi pjan ta’ azzjoni ġdid tal-UE 2021 – 2025, li se jiffoka fuq 

il-ġlieda kontra n-netwerks kriminali, u f’konformità mal-Istrateġija tal-UE dwar l-Unjoni tas-Sigurtà, 

se jagħti spinta lill-kooperazzjoni u jappoġġa l-ħidma tal-infurzar tal-liġi biex jiġi indirizzat it-

traffikar tal-migranti, spiss marbut ukoll mat-traffikar tal-bnedmin. Il-pjan ta’ azzjoni se jibni fuq il-

ħidma tal-Europol u taċ-Ċentru Ewropew kontra l-Faċilitazzjoni ta’ Dħul Klandestin ta’ Migranti, tal-

Frontex, tal-Eurojust u tal-Aġenzija tal-UE għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi. Miżuri ġodda u 

kooperazzjoni msaħħa bejn l-aġenziji se jindirizzaw sfidi fl-oqsma tal-investigazzjonijiet finanzjarji, l-

irkupru tal-assi u l-frodi tad-dokumenti, u fenomeni ġodda bħall-kuntrabandu diġitali. 

Il-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni illegali hija sfida komuni li teħtieġ kooperazzjoni u 

koordinazzjoni internazzjonali kif ukoll ġestjoni effettiva tal-fruntieri. Il-pjan ta’ azzjoni l-ġdid tal-UE 

kontra t-traffikar tal-migranti se jistimula l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-pajjiżi terzi, permezz ta’ 

sħubijiet immirati kontra l-faċilitazzjoni ta’ immigrazzjoni illegali, bħala parti minn sħubijiet usa’ ma’ 

pajjiżi terzi ewlenin. Dan se jinkludi appoġġ lill-pajjiżi ta’ oriġini u ta’ tranżitu fil-bini tal-kapaċità 

kemm f’termini ta’ oqfsa ta’ infurzar tal-liġi kif ukoll ta’ kapaċità operattiva, filwaqt li titħeġġeġ 

azzjoni effettiva mill-awtoritajiet tal-pulizija u dawk ġudizzjarji.  

L-UE se ttejjeb ukoll l-iskambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi u l-azzjoni fil-post, permezz ta’ 

appoġġ għal operazzjonijiet komuni u skwadri ta’ investigazzjoni konġunta, kif ukoll kampanji ta’ 

informazzjoni dwar ir-riskji tal-migrazzjoni irregolari u dwar alternattivi legali. Jenħtieġ li l-aġenziji 

tal-UE jaħdmu wkoll b’mod aktar intensiv mal-pajjiżi sħab. L-Europol se ssaħħaħ il-kooperazzjoni 

mal-Balkani tal-Punent u l-Kummissjoni u l-Europol se jaħdmu għal ftehimiet simili mat-Turkija u 

oħrajn fil-viċinat. Dan, il-Kummissjoni se tinkludih ukoll fil-kooperazzjoni tagħha mal-Unjoni 

Afrikana (UA). 

Il-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni għandhom ukoll rwol 

sinifikanti fl-appoġġ tal-isforzi tal-Europol (u ta’ aġenziji oħra) biex jindirizzaw l-isfidi tal-

migrazzjoni barra mill-fruntieri esterni tiegħu, kemm fuq il-baħar, fil-Mediterran Ċentrali, kif ukoll 

f’pajjiżi ta’ tluq jew ta’ tranżitu ewlenin fl-Afrika affettwati minn attivitajiet ta’ faċilitazzjoni ta’ dħul 

klandestin u traffikar. 

Huwa f’dan l-isfond li l-Kummissjoni u s-SEAE jilqgħu b’sodisfazzjon dan ir-rapport speċjali tal-

QEA peress li jista’ jikkontribwixxi għas-sensibilizzazzjoni li l-Europol jeħtieġ li jkollu l-kapaċitajiet 

u l-għodod biex jappoġġa lill-Istati Membri b’mod effettiv fil-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni ta’ 

immigrazzjoni illegali fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu. 
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V. Il-Kummissjoni taqbel mal-QEA li l-proċess tal-konklużjoni ta’ ftehimiet internazzjonali ma’ 

pajjiżi prijoritarji li mhumiex fl-UE huwa ta’ sfida u li l-Kummissjoni ltaqgħet ma’ problemi. 

Madankollu, il-Kummissjoni tqis ukoll li kien hemm progress.  

OSSERVAZZJONIJIET 

24. b) Il-Kummissjoni taqbel mal-QEA li l-proċess tal-konklużjoni ta’ ftehimiet internazzjonali ma’ 

pajjiżi prijoritarji li mhumiex fl-UE huwa ta’ sfida u li l-Kummissjoni ltaqgħet ma’ problemi. 

Madankollu, il-Kummissjoni tqis ukoll li kien hemm progress. F’dan il-kuntest, wara l-ħruġ mill-

Kunsill ta’ tmien mandati għal negozjati mal-pajjiżi MENA3 u t-Turkija fl-2018, il-Kummissjoni bdiet 

negozjati mat-Turkija, li huma avvanzati sew. Għall-pajjiżi l-oħra, il-Kummissjoni tinsab f’kuntatt 

mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti f’diversi livelli, iżda qed insibu diffikultajiet biex navvanzaw 

sal-punt tal-ftuħ formali tan-negozjati. 

30. Skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament Europol, it-trasferimenti ta’ data personali mill-Europol 

lejn pajjiżi terzi jistgħu jsiru abbażi ta’ konstatazzjoni tal-adegwatezza skont l-Artikolu 36 tad-

Direttiva (UE) 2016/680, ftehim internazzjonali konkluż bejn l-Unjoni u pajjiż terz skont l-Artikolu 

218 TFUE li jippreżenta salvagwardji adegwati fir-rigward tal-protezzjoni tal-privatezza u d-drittijiet 

u l-libertajiet fundamentali tal-individwi, jew skont ftehim ta’ kooperazzjoni li jippermetti l-iskambju 

ta’ data personali konkluż, qabel it-1 ta’ Mejju 2017, bejn l-Europol u dak il-pajjiż terz jew dik l-

organizzazzjoni internazzjonali f’konformità mal-Artikolu 23 tad-Deċiżjoni 2009/371/JHA. 

Barra minn hekk, ir-Regolament tal-Europol jippermetti wkoll trasferimenti fuq bażi ta’ każ b’każ 

abbażi ta’ derogi speċifiċi skont l-Artikolu 25(5) u 25 (6). 

Il-mandati maħruġa mill-Kunsill jinkludu direttivi speċifiċi biex jiġi żgurat livell xieraq ta’ 

salvagwardji għall-protezzjoni tad-data f’konformità mal-leġislazzjoni u l-każistika applikabbli. 

Peress li kull wieħed mill-pajjiżi jippreżenta livelli differenti ta’ protezzjoni tad-drittijiet 

fundamentali, inkluża l-protezzjoni tad-data, in-negozjati ma’ pajjiżi speċifiċi jistgħu jwasslu għal 

eżiti differenti. 

34. L-Uffiċċju SIRENE fil-Europol, ser jippermetti lill-aġenzija taqbad u taħżen informazzjoni 

rilevanti dwar it-terroriżmu u reati serji oħra, biex tiffaċilita analiżi operazzjonali, tattika u strateġika 

dwar terroristi u kriminali serji u tikkontribwixxi għat-tisħiħ taċ-ċentru ta’ informazzjoni kriminali tal-

Europol. 

Il-Kummissjoni pproponiet li l-Europol titpoġġa f’pożizzjoni li tkun tista’ ddaħħal data fis-Sistema ta’ 

Informazzjoni ta’ Schengen, soġġett għal konsultazzjoni mal-Istati Membri, dwar l-involviment 

suspettat ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz f’reat li fir-rigward tiegħu tkun kompetenti l-Europol4.  

35. L-istrateġija tal-UE dwar l-Unjoni tas-Sigurtà tal-2020 tirrikonoxxi li l-Interpol, waħda mill-akbar 

organizzazzjonijiet intergovernattivi tal-pulizija kriminali, għandha rwol importanti fit-tisħiħ tal-

kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni. Kif imħabbar fl-Aġenda Kontra t-Terroriżmu (COM 

(2020) 796 final, 9.12.2020), il-Kummissjoni adottat rakkomandazzjoni lill-Kunsill li tawtorizza l-

ftuħ ta’ negozjati mal-Interpol. Wieħed mill-objettivi tal-proposta tal-Kummissjoni huwa l-iskambju 

ta’ informazzjoni tal-Europol mal-Interpol u l-aċċess għall-bażijiet ta’ data tal-Interpol. 

45. Il-Kummissjoni tikkondividi l-osservazzjoni magħmula mill-QEA li t-trażmissjoni tad-data 

personali operazzjonali mill-Europol lill-Frontex saret possibbli biss meta r-Regolament (UE) 

                                                           
3 Il-Lvant Nofsani u l-Afrika ta’ Fuq (MENA), 
4 Aktar informazzjoni hija disponibbli fil-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jemenda r-Regolament (UE) 2016/794, fir-rigward tal-kooperazzjoni tal-Europol ma’ partijiet privati, tal-

ipproċessar ta’ data personali mill-Europol b’appoġġ għal investigazzjonijiet kriminali, u tar-rwol tal-

Europol fir-riċerka u fl-innovazzjoni (COM(2020) 796 final, 9.12.2020). 
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2019/1896 (ara l-Artikolu 90) daħal fis-seħħ, filwaqt li t-trażmissjoni tad-data mill-Frontex lill-

Europol kienet diġà possibbli skont ir-Regolament dwar il-Frontex tal-2016.  

 

 


