
11778/1/08 lb/RJM/mg 1
DG H 2B MT

KUNSILL TA'
L-UNJONI EWROPEA

Brussell, 17 ta' Lulju 2008 (22.07)
(OR. en)

11778/1/08
REV 1

JAI 380
ECOFIN 299
EF 44
RELEX 518
COTER 44

NOTA
Minn: Koordinatur tal-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu
Lil: COREPER/Kunsill
Suġġett: Strateġija Riveduta dwar il-Finanzjament tat-Terroriżmu

Introduzzjoni

L-istrateġija attwali dwar il-Finanzjament tat-Terroriżmu, li ġiet imfassla mill-Kunsill abbażi ta' 

proposti magħmula konġuntament mis-Segretarju-Ġenerali/Rappreżentant Għoli u l-Kummissjoni, 

ġiet adottata mill-Kunsill Ewropew fis-16/17 ta' Diċembru 20041 u tkopri t-tliet pilastri kollha ta' l-

UE. Fl-aktar rapport implimentattiv reċenti tal-Koordinatur ta' l-UE għall-Ġlieda Kontra t-

Terroriżmu2, huwa ddikjarat li twettqu kważi l-azzjonijiet kollha msemmija fl-Istrateġija attwali.

Dawk l-azzjonijiet li għadhom mhux implimentati jew qegħdin f'nofs l-implimentazzjoni, huma 

elenkati fl-aħħar kapitolu ta' dak ir-rapport.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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B'segwitu għall-attakki tal-11 ta' Settembru 2001, ġew investiti sforzi konsiderevoli biex jissaħħu l-

kapaċitajiet ta' l-UE għall-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, ġew adottati strumenti legali 

differenti u mnedija azzjonijiet fil-livell ta' l-UE. Din ix-xejra naqset fir-ritmu fl-aħħar sentejn fejn 

jista' jidher anqas momentum fl-iżvilupp ta' ideat ġodda fil-qasam tal-ġlieda kontra l-finanzjament 

tat-terroriżmu.

Madankollu, għandhom jinżammu sforzi biex jiġi evitat il-finanzjament tat-terroriżmu u jiġi 

kkontrollat l-użu mit-terroristi suspettati tar-riżorsi finanzjarji tagħhom stess. S'issa, hemm 

stabbilita leġislazzjoni ta' l-UE, iżda hemm ħtieġa dejjem akbar li jittieħdu azzjonijiet mhux 

leġislattivi usa', bħal miżuri ta' trasparenza, biex jiġi żgurat li l-Istati Membri jkollhom l-għodda 

biex jipprevjenu u jiġġieldu l-finanzjament tat-terroriżmu. Flimkien ma' l-Istati Membri, jeħtieġ li 

x-xogħol jitkompla u jkun imsaħħaħ biex jitjiebu l-modi ta' ffriżar u konfiska ta' assi u dħul tat-

terroristi mill-kriminalità, kif ukoll biex ikunu stabbiliti standards minimi komuni għal investigaturi 

finanzjarji, u biex tiġi promossa kooperazzjoni effiċjenti fost l-Unitajiet ta' l-Intelligence Finanzjarja 

(FIU) fil-livell ta' l-UE u ma' pajjiżi terzi.

Hekk kif il-kontrolli qed isiru aktar stretti fl-Ewropa, dawk li qed iħejju atti terroristiċi jew involuti 

fi gruppi terroristiċi ser ifittxu li jużaw kanali (ġodda) fejn ir-regolamentazzjoni jew l-iskrutinju 

huma l-aktar dgħajfa. thedid ta' finanzjament tat-terroriżmu jinbidel kontinwament, u jvarja ħafna 

tul konsumaturi, ġurisdizzjonijiet, prodotti, kanali ta' kunsinna, kif ukoll tul iż-żmien. Dan ifisser li 

r-rispons għal finanzjament tat-terroriżmu jeħtieġ li jkun flessibbli daqs it-terroristi nnifishom.

Għalhekk jeħtieġ li l-UE tagħti attenzjoni akbar lid-dimensjoni internazzjonali tal-ġlieda kontra l-

finanzjament tat-terroriżmu.

Il-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu jsegwu skopijiet kriminali differenti u l-miżuri 

li ġew applikati b'suċċess fl-identifikazzjoni u l-prevenzjoni tal-money laundering jistgħu jkunu 

inqas effettivi fil-prevenzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu jekk ma jkunux issupplimentati 

b'informazzjoni addizzjonali. L-importanza tar-reazzjonijiet u tal-kontribut dwar kwistjonijiet ta' 

finanzjament tat-terroriżmu mis-servizzi ta' l-intelligence u tas-sigurtà għandha tkun rikonoxxuta.

L-Unitajiet ta' Intelligence Finanzjarja (FIU), l-awtoritajiet ta' l-infurzar tal-liġi, is-servizzi ta' l-

intelligence u s-sigurtà u organizzazzjonijiet bħall-Europol u l-Eurojust jistgħu jwettqu rwol 

importanti f'dan ir-rigward.

Il-Koordinatur ta' l-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Presidenza 

u l-Kummissjoni jistieden lill-Kunsill biex jadotta tali Strateġija riveduta li tieħu kont tal-ħidma 

mwettqa mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF).
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Ħarsa ġenerali lejn il-leġislazzjoni rilevanti ta' l-UE għall-iskop tal-money laundering u l-

finanzjament tat-terroriżmu

Matul il-perijodu ta' implimentazzjoni ta' l-Istrateġija attwali ġew adottati diversi strumenti legali 

biex jiġu trasposti l-40 Rakkomandazzjoni u d-9 Rakkomandazzjonijiet Speċjali tat-Task Force ta' 

Azzjoni Finanzjarja (FATF) dwar il-finanzjament tat-terroriżmu fil-leġislazzjoni ta' l-UE. Il-FATF 

qed tfittex kontinwament li ttejjeb ir-Rakkomandazzjonijiet tagħha u taħdem lejn fehim komuni ta' 

kif dawn għandhom jiġu implimentati. L-implimentazzjoni mill-membri kollha ta' l-FATF u mill-

membri tal-korpi reġjonali fuq stil ta' FATF tiġi evalwata fuq bażi regolari. Minn din il-perspettiva 

huwa importanti approċċ komuni għall-implimentazzjoni mill-Istati Membri u sar progress tajjeb fl-

iżviluppar ta' approċċ ta' l-UE. L-iktar importanti huma:

1. Id-Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja (it-tielet 

Direttiva AML/CTF). Hija tkopri l-biċċa l-kbira ta' l-40 Rakkomandazzjoni ta' l-FATF u xi 

wħud mid-9 Rakkomandazzjonijiet Speċjali (SR) ta' l-FATF

2. Ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 dwar informazzjoni dwar il-pagatur li għandha 

takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi. Huwa jimplimenta l-SR VII ta' l-FATF dwar 

trasferimenti elettroniċi

3. Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 dwar kontrolli ta' flus kontanti deħlin fil-Komunità jew 

ħerġin mill-Komunità - li jimplimenta l-SR IX ta' l-FATF dwar kurriera ta' flus kontanti

4. Id-Direttiva 2007/64/KE dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern, jiġifieri "Direttiva dwar is-

Servizzi ta' Ħlas". Flimkien mat-Tielet Direttiva Kontra l-Money-Laundering hija timplimenta 

l-SR VI ta' l-FATF dwar rimessa alternattiva. 

5. Ir-Regolament (KE) 2580/2001 li jiffriża l-fondi ta' terroristi suspettati, li flimkien mar-

Regolament (KE) 881/2002 jimplimenta s-sanzjonijiet tan-NU dwar l-Al Qai'da u t-Talebani, 

jimplimenta parti mill-SR III ta' l-FATF dwar l-iffriżar ta' l-assi tat-terroristi.

Il-leġislazzjonijiet li ġejjin, filwaqt li mhux direttament relatati mal-finanzjament tat-terroriżmu 

huma wkoll rilevanti għall-prevenzjoni tiegħu u l-ġlieda kontrih:

6. Il-Protokoll ta' l-2001 għall-Konvenzjoni dwar Assistenza Legali Reċiproka tas-sena 2000

7. Id-Deċiżjoni Qafas dwar konfiska ta' dħul relatat mal-kriminalità
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8. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni rigward reati 

terroristiċi ta' l-20 ta' Settembru 2005.

9. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Ottubru 2000 dwar arranġamenti għal kooperazzjoni bejn l-

FIUs.

Ir-riżultati tar-rapporti ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar dawn l-istrumenti leġislattivi 

għandhom jintużaw għal attivitajiet futuri, b'mod partikolari bil-ħsieb li tiġi msaħħa kooperazzjoni 

operattiva fi ħdan l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri.

It-triq ’il quddiem

1. Monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni

Il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu hija mmirata lejn il-prevenzjoni ta' attakki u l-

prosekuzzjoni ta' dawk li qegħdin jippjanaw li jwettquhom jew li jagħmlu dan. Billi tagħhmilha 

aktar diffiċli għat-terroristi li jużaw il-mezzi u r-riżorsi tagħhom biex jaġixxu fuq l-intenzjonijiet 

tagħhom, l-UE tħares liċ-ċittadini tagħha bl-aktar mod effettiv possibbli. Flimkien ma' dan, għodod 

finanzjarji, użati proattivament, huma ta' benfiċċju kbir fl-identifikazzjoni ta' netwerks terroristiċi u 

l-iżvilupp ta' intelligence għall-ġlieda kontra t-terroriżmu. L-adozzjoni tal-leġislazzjoni msemmija 

hawn fuq u tar-Regolamenti li jikkonċernaw l-iffriżar ta' assi1 hija l-ewwel pas f'din id-direzzjoni.

It-tieni pass huwa għall-Istati Membri biex jimplimentaw din il-leġislazzjoni b'mod armonizzat, 

b'mod partikolari fil-livell tal-prattikanti. Il-monitoraġġ huwa kompitu importanti u l-progress 

magħmul ser ikun parti mir-rapporti ta' kull sitt xhur tal-Koordinatur ta' l-UE għall-Ġlieda Kontra t-

Terroriżmu. Jistgħu jiġu stabbiliti u/jew jissaħħu fora informali u/jew formali għall-iskambju ta' l-

aħjar prattiki u tad-diffikultajiet li jinstabu fl-implimentazzjoni tad-diversi strumenti legali ta' l-UE.

Jekk meħtieġ, hemm bżonn li jiġu kkunsidrati proposti biex tiġi rfinuta l-leġislazzjoni eżistenti.

  
1 Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 u Nru 881/2002.
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Minbarra monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni ta' strumenti ta' l-UE, teħtieġ li tingħata attenzjoni lill-

implimentazzjoni ta' strumenti internazzjonali rilevanti oħra, bħall-Konvenzjoni tan-NU għat-

Trażżin tal-Finanzjament tat-Terroriżmu ta' l-1999 u l-Konvenzjonijiet tal-Kunsill ta' l-Ewropa 

dwar Laundering, it-Tfittxija, il-Ħtif u l-Konfiska tar-Rikavati mill-Kriminalità u dwar il-

Finanzjament tat-Terroriżmu u dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu. L-esperjenzi u l-ostakoli li 

wieħed jiltaqa' magħhom fil-livell globali jistgħu jikkontribwixxu biex jiġu solvuti problemi simili 

fil-livell ta' l-UE. Dawk l-Istati Membri li għadhom ma rratifikawx dawn il-konvenzjonijiet 

internazzjonali importanti, huma mħeġġa li jikkunsidraw ir-ratifika mill-aktar fis possibbli.

2. Valutazzjoni tat-theddid

Barra minn dan, huwa importanti li l-UE tanalizza u tantiċipa xejriet u metodi ġodda li jistgħu 

jeħtieġu strumenti leġislattivi ġodda jew it-tnedija ta' azzjonijiet komuni. Huwa ta' importanza 

ċentrali li valutazzjoni tat-theddid dwar theddid u xejriet intra-UE u internazzjonali tiġi kkompilata 

fuq bażi regolari mis-SitCen u l-EUROPOL. Jeħtieġ li jiġi msaħħaħ l-għarfien dwar theddid u 

xejriet li qed jinbidlu u jeħtieġ li sforzi ta' l-UE jiġu allinjati kif xieraq. Jeħtieġ li l-istabbiliment ta' 

azzjonijiet prijoritarji jibni fuq valutazzjoni ta' l-Europol ta' theddid futur ta' l-Europol dwar 

finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll valutazzjonijiet simili mis-SitCen.

3. Żviluppi ġodda

3.1. Sistemi ta' rimessa alternattiva

Is-sistemi ta' rimessa alternattiva jikkostitwixxu kwistjoni importanti li għandha tiġi indirizzata 

fil-prevenzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu u l-ġlieda kontrih. Sistemi ta' rimessa alternattiva 

huma sevizzi, li joperaw tradizzjonalment barra mis-settur finanzjarju konvenzjonali, li jippermettu 

għat-trasmisjoni ta' valur jew fondi minn post ġeografiku għall-ieħor. Is-VI Rakkomandazzjoni 

Speċjali ta' l-FATF u n-Nota Interpretattiva tagħha jispjegaw il-ħtiġiet għall-implimentazzjoni. Ta' 

sikwit dawn is-sistemi ikunu relatati ma' reġjuni ġeografiċi partikolari u għaldaqstant huma deskritti 

bl-użu ta' termini speċifiċi. Eżempji ta' dawn it-termini jinkludu hawala, hundi u l-black market 

peso exchange. 
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Filwaqt li dawn is-sistemi jservu skopijiet totalment leġittimi, huma jistgħu wkoll joffru opportunità 

għall-kriminali u organizzazzjonijiet terroristiċi biex imexxu fondi kważi mingħajr ma jkun hemm 

traċċabilità. Dawk is-sistemi jiffaċilitaw it-trasferiment ta' flus mill-ħaddiema migranti lill-familjari 

tagħhom fil-pajjiżi tagħhom ta' oriġini. Għaldaqstant jeħtieġ li jinstab bilanċ bejn is-salvagwardja ta' 

l-użu leġittimu tas-sistemi u l-ġlieda kontra l-abbuż tagħhom għal attivitajiet ta' finanzjament tat-

terroriżmu.

Bl-adozzjoni f'Novembru 2007 tad-Direttivi dwar is-Servizzi ta' Ħlas, Rakkomandazzjoni FATF 

importanti (SR VI) - rimessa alternattiva - ġiet totalment trasposta fil-livell ta' l-UE, filwaqt li 

speċifikat miżuri preventivi bħal liċenzjar u reġistrazzjoni, ħtiġiet għal identifikazzjoni tal-

konsumatur, żamma ta' reġsitri, rappurtar ta' transazzjoni suspettuża u sanzjonijiet.

Id-Direttiva għandha tiġi implimentata mill-Istati Membri fl-1 ta' Novembru 2009.

Implimentazzjoni uniformi tad-Direttiva mill-Istati Membri ta' l-UE hija ta' importanza ċentrali biex 

ikun evitat l-abbuż ta' servizzi ta' rimessa ta' flus minn finanzjaturi terroristiċi potenzjali. Huwa 

mistenni li l-implimentazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet tista' tiffaċilita l-migrazzjoni gradwali 

ta' dawn is-servizzi mill-ekonomija mhux uffiċjali lis-settur uffiċjali. Jista' jkun utli li tiġi esplorata 

l-ħtieġa u l-possibbiltà li jitfasslu linji gwida prattiċi għall-implimentazzjoni tagħha mill-Istati 

Membri ta' l-UE.

3.2. Metodi ġodda ta' pagament

Metodi ġodda ta' pagament (per eżempju kards imħallsa minn qabel, sistemi ta' pagament bl-

Internet, pagamenti mobbli, skemi bbażati fuq l-iskambju ta' metalli diġitali prezzjużi) qed jemerġu 

globalment. Il-FATF ivvalutat inter alia l-vulnerabbiltà tagħhom għall-money laundering u l-

finanzjament tat-terroriżmu. L-eżitu ta' din l-analiżi kien li, s'issa, ir-Rakkomandazzjonijiet ta' l-

FATF attwali u r-Rakkomandazzjonijiet Speċjali jipprovdu l-gwida xierqa biex jindirizzaw il-

vulnerabbiltajiet assoċjati ma' dawn il-metodi ġodda ta' pagament.

Barra minn dan, huwa stimat li fl-2006 ntefaq aktar minn biljun USD f'oġġetti u servizzi 

f'komunitajiet diġitali virtwali (per eżempju secondlife.com). Peress li dawn il-komunitajiet 

jistgħu jipprovdu aktar livelli ta' anonimità u l-profitti jistgħu jkunu trasferiti lura lid-dinja reali, per 

eżempju bi trasferimenti ta' fondi elettroniċi, jistgħu jemerġu riksji ta' finanzjament tat-terroriżmu 

mill-użu ħażin ta' dawn is-siti elettroniċi.
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Fid-dawl tal-veloċità fl-iżviluppi tekniċi ta' metodi ġodda ta' pagament, jista' jkun utli li jiġi 

eżaminat mill-ġdid jekk għadha tgħodd l-analiżi mwettqa mill-FATF fl-eżerċizzju tagħha ta' 

tipoloġija ta' Otturbu 2006 jew jekk l-użu ħażin ta' metodi ġodda ta' pagament jista' jżid ir-riskju ta' 

finanzjament tat-terroriżmu u tal-money laundering. Fil-każ ta' l-aħħar, il-Kummissjoni tista' 

tikkunsidra t-tnedija ta' valutazzjoni ulterjuri fost l-Istati Membri ta' l-UE.

3.3. Żviluppi f’korpi internazzjonali

Korpi internazzjonali, b'mod partikolari l-FATF, attwalment qed jiffokaw l-attenzjoni tagħhom fuq 

Money Laundering Ibbażat fuq il-Kummerċ (TMBL).

Sal-lum, ma ġew adottati l-ebda standards jew Rakkomandazzjonijiet ġodda dwar dan is-suġġett, li 

okkażjonalment jista' jkun rilevanti meta jiġi diskuss il-finanzjament tat-terroriżmu. F'Ġunju li 

għadda l-FATF adottat f'Londra Dokument dwar l-Aħjar Prattiki dwar it-TMBL. F'dan ir-rigward 

kwistjoni ewlenija tirrelata mal-komunikazzjoni ta' data kummerċjali bejn awtoritajiet doganali u 

unitajiet ta' intelligence finanzjarja primarjament fil-livell domestiku iżda wkoll bejn l-Istati 

Membri sabiex ikunu identifikati anomaliji possibbli konnessi ma' attivitajiet ta' money laundering.

4. Tisħiħ ta' azzjonijiet eżistenti

It-tfixkil, l-iskoraġġiment u ż-żarmar ta' netwerks ta' finanzjament tat-terroriżmu huwa essenzjali 

għall-ġlieda kontra t-terroriżmu. Attakki reċenti juru li huma jistgħu jkunu orkestrati bi spejjeż 

baxxi u mingħajr ma jingħata lok għal suspett. Iżda, spejjeż ta' attakk dirett huma biss frazzjoni tad-

domandi ta' l-organizzazzjonijiet terroristiċi għal fondi. It-tfixkil ta' flussi finanzjarji għal 

organizzazzjonijiet terroristiċi jillimita r-riżorsi disponibbli għall-propaganda, reklutaġġ, 

faċilitazzjoni eċċ. It-terroristi jużaw metodi leġittimi u kriminali biex jiffinanzjaw l-attivitajiet 

organizzattivi u operattivi tagħhom. iex it-terroristi jkunu imepediti milli jiġbru, iressqu u jużaw 

fondi, il-ġurisdizzjonijiet għandhom jadottaw ċertu miżuri. Dawn jinkludu l-implimentazzjoni ta' 

sanzjonijiet finanzjarji mmirati (iffriżar ta' assi), protezzjoni ta' setturi vulnerabbli inkluż is-settur 

tal-karità u negozji tas-servizz tal-flus, u t-tħeġġiġ ta' rappurtar effettiv ta' transazzjonijiet 

suspettużi.
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Il-ħtieġa li jkun imħares is-settur mingħajr skop ta' qligħ kontra abbuż bl-iżgurar, fost affarijiet 

oħra, ta' miżuri ta' trasparenza u kontabbilità xierqa kif enfasizzat mill-FATF u korpi internazzjonali 

oħra hija ta' l-ikbar importanza. Peress li organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ (NPOs) 

għandhom profil internazzjonali, huwa meħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet internazzjonali, b'mod 

partikolari fil-livell ta' l-UE, bħala kumplament għal miżuri domestiċi.

Ftit inkiseb progress, minbarra l-"5 prinċipji" adottati mill-Kunsill f'Diċembru 20051, dwar l-

iżvilupp ta' miżuri fil-livell ta' l-UE dwar l-abbuż tas-settur mingħajr skop ta' qligħ mill-finanzjaturi 

tat-terroriżmu. Wara l-Komunikazzjoni maħruġa f'Novembru 2005 (COM (2005)620) dwar din il-

kwistjoni, il-Kummissjoni nediet żewġ studji fil-livell ta' l-UE biex jinkiseb fehim aħjar ta' theddid 

u risponsi ta' politika possibbli: 1) dwar it-tipi u l-limitu ta' abbuż ta' NPOs għal skopijiet finanzjarji 

kriminali, inkluż il-finanzjament tat-terroriżmu u 2) inizjattivi reċenti ta' trasparenza ta' l-NPO li 

jirregolaw lilhom innifishom jew huma rregolati mill-pubbliku. L-eżiti ta' dawn l-istudji jistgħu 

jagħtu kontribut ġdid lil Stati Membri biex jesploraw aktar, bl-assitenza tal-Kummissjoni, l-ambitu 

għal approċċ komuni ta' l-UE biex jitnaqqsu l-vulnerabbiltajiet ta' l-NPO għal infiltrazzjoni 

kriminali.

4.2. Sanzjonijiet immirati

Għodda importanti oħra fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu huma sanzjonijiet 

(finanzjarji) immirati (iffriżar ta' assi) f'konformità mar-Riżoluzzjonijiet 1267 (1999), 1373 

(2001) u s-suċċessuri tagħhom tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, li naqqsu l-possibbiltajiet għat-

terroristi u l-organizzazzjonijiet terroristiċi li jabbużaw mis-settur finanzjarju u għamluhielhom 

aktar diffiċli biex jiġbru u jittrasferixxu l-fondi. Il-ħatra ta' organizzazzjonijiet speċifiċi li tirriżulta 

f'kontroll komprensiv u preventiv ta' l-operazzjonijiet finanzjarji tagħhom f'konformtià mar-

Regolament applikabbli hija opzjoni, dment li tinġabar biżżejjed informazzjoni biex tiġġustifikaha.

Il-Kunsill kompla l-ħidma dwar it-titjib tal-proċeduri tiegħu għall-elenkar u t-tneħħija mill-elenku 

ta' persuni u entitajiet skond ir-Regolament Nru 2580/2001 u l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK.

Il-ħtieġa li jiġu rispettati d-drittijiet fundamentali timplika, b'mod partikolari, li għandha tingħata 

attenzjoni xierqa lill-protezzjoni u l-osservanza tad-drittijiet tal-proċess dovuti tal-persuni li jiġu 

elenkati. Proċeduri ta' elenkar u tneħħija mill-elenku ġew imtejba f'konformità mas-Sentenzi tal-

Qorti tal-Prim' Istanza.

  
1 14694/05.
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5. Kwistjonijiet orizzontali importanti 

Kif iddikjarat hawn fuq, li t-terroristi jkunu impediti milli jiksbu aċċess għal riżorsi finanzjarji hija 

waħda mill-pedamenti tal-ġlieda ta' l-UE kontra t-terroriżmu. Dan huwa riaffermat f'diversi 

Konklużjonijiet tal-Kunsill u dokumenti (legali), li jenfasizzaw li l-UE mhux biss timmira li 

timpedixxi t-terroristi milli jiksbu aċċess għal finanzjament, imma wkoll biex timmassimizza l-użu 

ta' intelligence finanzjarja fl-aspetti kollha tal-ġlieda kontra t-terroriżmu.

5.1. Skambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni bejn awtoritajiet nazzjonali

Il-Kunsill Ewropew sejjaħ kontinwament lill-Istati Membri biex iżidu l-kooperazzjoni bejn l-

awtoritajiet kompetenti nazzjonali, l-Unitajiet ta' Intelligence Finanzjarja u istituzzjonijiet 

finanzjarji privati, biex jiġi ffaċilitat u mtejjeb l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-finanzjament tat-

terroriżmu. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq ipprovdiet l-ewwel 

valutazzjoni li tiddentifika l-aħjar prattiki fi strutturi ta' koordinazzjoni nazzjonali biex jiġi 

miġġieled il-finanzjament tat-terroriżmu.

Madankollu, skambju ta' informazzjoni effettiv bejn l-awtoritajiet kompetenti fl-UE jiddependi fuq 

koordinazzjoni komprensiva u effettiva fil-livell nazzjonali biex tiġi identifikata, analizzata u ssir 

referenza għal informazzjoni rilevanti u tiġi prodotta intelligence kriminali ta' kwalità għolja.

It-titjib ta' mekkaniżmi ta' skambju ta' informazzjoni u rispons (anke bejn il-komunitajiet ta' l-

intelligence u ta' l-infurzar tal-liġi u l-istituzzjonijiet finanzjarji) fil-livell nazzjonali, ta' l-UE u 

internazzjonali għal investigazzjonijiet finanzjarji mmirati u effettivi jibqa' ta' l-ikbar importanza.

Għandhom jiġu eliminati ostakoli legali mingħajr ma jiġu pperikolati l-prinċipji ta' protezzjoni tad-

data.

Skambju ta' informazzjoni ma' u bejn FIUs nazzjonali u korpi kompetenti oħra, inkluż permezz tal-

FIU.NET, għandu jkun aspett kontinwu ta' tisħiħ u titjieb, li jippermetti għall-provvediment ta' 

rispons addizzjonali għal istituzzjonijiet finanzjarji dwar miri xierqa għar-rappurtar dwar 

transazzjonijiet suspettużi u mhux komuni relatati mal-finanzjament tat-terroriżmu. Fil-livell 

nazzjonali jeħtieġ li jiġu żviluppati arranġamenti xierqa jew anke leġislazzjoni biex jippermettu għal 

kondiviżjoni ta' informazzjoni klassifikata u/jew sensittiva. Huwa wkoll ta' importanza ċentrali li l-

FIUs u l-awtoritajiet ta' infurzar tal-liġi jkollhom aċċess għal data rilevanti ta' istituzzjonijiet 

finanzjarji. Jeħtieġu li jitneħħew ukoll ostakoli possibbli għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni fil-

livell internazzjonali.
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Ir-rapport tal-Kummissjoni (COM(2007)827) dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 

2000/642/ĠAI dwar kooperazzjoni ta' l-FIUs ta' Novembru 2000 juri li l-ħtiġiet legali ġew fil-parti 

l-kbira implimentati mill-Istati Membri, iżda jeħtieġ li jsir aktar f'termini ta' kooperazzjoni 

operattiva, li jinkludi żgurar ta' skambju wiesa' ta' l-informazzjoni kollha finanzjarja u ta' infurzar 

tal-liġi meħtieġa.

Il-Pjattaforma FIU (informali), stabbilita mill-Kummissjoni biex tappoġġa l-implimentazzjoni 

operattiva tat-Tielet Direttiva AML/CFT, tista' tikkontribwixxi biex itejjeb il-kooperazzjoni 

operattiva. Għandhom ikunu esplorati aktar modi biex ikun faċilitat skambju ta' informazzjoni, 

irrispettivament min-natura ta' l-FIU nazzjonali. Il-linji gwida ta' l-UE għall-faċilitazzjoni ta' l-

iskambju ta' l-informazzjoni fil-livell ta' l-UE jista' jkun kwistjoni li tkompli tiġi diskussa. Barra 

minn dan, FIU.NET bħala għodda teknika għandha tintuża mis-27 FIUs kollha ta' l-UE biex tiġi 

skambjata informazzjoni għall-iskop ta' money laundering u finanzjament tat-terroriżmu.

Jista' jinkiseb ukoll titjib dwar l-implimentazzjoni tal-IX Rakkomandazzjoni Speċjali dwar 
kurriera ta' flus kontanti permezz ta' infurzar effiċjenti tar-Regolament dwar kontrolli ta' flus 
kontanti li ilha fis-seħħ fl-Istati Membri mill-15 ta' Ġunju 2007. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw skambju effiċjenti ta' informazzjoni fil-livell nazzjonali fost awtoritajiet doganali, FIUs u 
korpi ta' infurzar tal-liġi kif ukoll fil-livell ta' l-UE fost r doganali nazzjonali u FIUs. F'dan ir-
rigward, l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu sħiħ ta' kanali eżistenti ta' skambju ta' 
informazzjoni fil-livell ta' l-UE.

Ir-rwol tas-settur finanzjarju fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu huwa importanti u 
jeħtieġ li tiġi skambjata informazzjoni dwar transazzjonijiet suspettużi u mhux tas-soltu mingħajr 
limiti mhux neċessarji bejn is-sħab rilevanti kollha, nazzjonalment u internazzjonalment. Skambju 
ta' informazzjoni u rispons huma elementi importanti ta' sistema effettiva biex jiġi miġġieled dan il-
fenomenu. Għaldaqstant, jeħtieġ li tiġi msaħħa kooperazzjoni mas-settur privat fl-oqsma rilevanti 
tal-finanzjament tat-terroriżmu, b'mod partikolari implimentazzjoni prattika ta' strumenti ta' l-UE 
(spiża-benefiċċju, rispons).
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5.2. Intelligence finanzjarja u investigazzjonijiet finanzjarji
Informazzjoni finanzjarja weħidha mhijiex biżżejejd biex jiġi miġġieled it-terroriżmu b'mod 
effettiv. Madankollu, meta tingħaqad ma' l-intelligence għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, l-
informazzjoni finanzjarja tista' ssaħħaħ il-kapaċità biex tiġi identifikata u interċettata attività 
terroristika. informazzjoni finanzjarja saret waħda mill-aktar għodod investigattivi u ta' intelligence 
disponibbli. ġbir u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni finanzjarja għandha ssir prijorità għolja.
Għaldaqstant, l-Istati Membri ta' l-UE jistgħu jkunu mħeġġa jagħmlu investigazzjonijiet finanzjarji 
komponent fundamentali ta' l-investigazzjonijiet kollha għall-ġlieda kontra t-terroriżmu. Dan 
jeħtieġ leġislazzjoni, kompetenza u finanzjament xierqa biex tiġi promossa investigazzjoni 
finanzjarja bħala teknika ta' infurzar tal-liġi.

Ġie mniedi proġett mill-Istati Membri flimkien mal-Kummissjoni u l-Europol biex jiġi promoss dan 
l-objettiv permezz ta' l-istabbiliment ta' standards minimi ta' taħriġ komuni għal investigaturi 
finanzjarji. L-investigazzjoni finanzjarja hija vitali biex jiġi żgurat li servizzi ta' infurzar tal-liġi 
jkollhom l-għarfien, il-kompetenza u l-ħiliet analitiċi xierqa biex jintraċċaw u janalizzaw flus mill-
kriminalità u traċċi oħrajn ta' assi. Huwa għandu l-benefiċċju addizzjonali li jiffaċilita l-konfiska ta' 
dħul mill-kriminalità. Għad hemm bżonn li tiġi msaħħa aktar l-kooperazzjoni transkonfinali minn 
forzi tal-pulizija nazzjonali fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu; użu aktar frekwenti u 
aktar bikri tas-servizzi ta' l-Europol ikun utli f'dan ir-rigward. Użu aktar frekwenti tal-ħiliet analitiċi 
ta' l-Europl u l-Eurojust ser jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni effiċjenti tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill ta' l-20 ta' Settembru 2005 dwar l-iskambju ta' informazzjoni u l-koperazzjoni fir-
rigward ta' reati terroristiċi (2005/671/ĠAI).

Huwa wkoll mixtieq li l-ġudikatura, b'mod partikolari s-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika u/jew l-

Eurojust, tkun assoċjata għall-iżvilupp ulterjuri ta' standards minimi ta' taħriġ fl-investigazzjoni 

finanzjarja. L-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Europol huma mistiedna jħaffu l-iżvilupp ta' 

standards minimi komuni għat-taħriġ u biex fi żmien aktar fit-tul jinkludu l-Eurojust f'dan il-

proċess.

Il-funzjoni analitika ta' l-FIUs li tiddentifika attività ta' finanzjament tat-terroriżmu tista' tkun 

imsaħħa billi l-informazzjoni finanzjarja tingħaqad ma' intelligence relatat mat-terroriżmu miksuba 

minn korpi ta' infurzar tal-liġi u ta' intelligence. Barra minn dan, l-FIUs għandhom rwol ċentrali fl-

iżvelar ta' informazzjoni finanzjarja lil organizzazzjonijiet ta' intelligence. Informazzjoni finanzjarja 

pprovduta minn istituzzjonijiet finanzjarji u intelligence provduta lil istituzzjonijiet finanzjarji huma 

kritiċi għas-suċċess ta' sforzi globali għall-ġlieda kontra t-terroriżmu. L-FIUs u l-organizzazzjonijiet 

ta' l-intelligence u ta' l-infurzar tal-liġi għandhom jeżaminaw sistematikament liema miżuri huma 

fattibbli, inkluż il-projbizzjoni ta' l-eżekuzzjoni ta' transazzjonijiet suspettużi għalihom, it-talba ta' 

ħatra pubblika għall-iskop ta' ffriżar ta' assi, bidu ta' prosekuzzjoni u azzjonijiet oħra ta' infurzar tal-

liġi, jew skambju ta' informazzjoni ma' pajjiż terz rilevanti.
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Taħt it-tema tas-Sigurtà tas-Seba' Programm Kwadru għar-Riċerka (FP7), il-Kummissjoni setgħet 

tappoġġa l-iżvilupp ta' għodod ta' IT biex tiffaċilita u ssaħħaħ il-kxif ta' attivitajiet ta' finanzjament 

tat-terroriżmu mill-FIU, awtoritajiet pubbliċi oħra, korpi ta' infurzar tal-liġi jew atturi privati (per 

eżempju, banek) filwaqt li jiġu promossi l-iskambju ta' informazzjoni u l-aħjar prattiki.

5.3. Kooperazzjoni mas-settur privat

Sabiex jiġi miġġieled il-finanzjament tat-terroriżmu b'suċċess, għandha tiġi msaħħa aktar 

kooperazzjoni effettiva u effiċjenti u kondiviżjoni ta' data bejn il-partijiet rilevanti kollha tas-setturi 

pubbliċi u privati inkluż akkomunament aħjar ta' intelligence bejn awtoritajiet pubbliċi differenti. Il-

ksib ta' dan ser itejjeb konsiderevolment l-istituzzjonijiet finanzjarji u kontribuzzjonijiet ta' entitajiet 

oħra ta' rappurtar għall-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. Jeħtieġ li Istituzzjonijiet 

Finanzjarji jkunu infurmati aħjar bl-użu magħmul mill-informazzjoni provduta minnhom f'forma ta' 

rapporti ta' transizzjonijiet suspettużi. Għandha tkun rikonoxxuta l-importanza tar-rispons.

Il-Kummissjoni reċentement nediet valutazzjoni ta' strutturi ta' rispons ta' l-FIU fl-UE bejn l-
entitajiet ta' rappurtar u l-FIU kif ukoll bejn korpi ta' infurzar tal-liġi u l-FIU. Abbażi ta' dan l-
istudju, tista' titkompla l-ħidma fir-rigward ta' l-2009.

Fil-kamp tas-sanzjonijiet, il-Kummissjoni qed tiddjaloga ma' l-organizzazzjonijiet Ewropej fis-
settur tal-kreditu, u tipprovdi lista kkonsolidata ta' miri ta' sanzjonijiet finanzjarji1 u sit tal-web 
bħala għajnuna għall-implimentazzjoni mill-istituzzjonijiet finanzjarji.

Kondiviżjoni ta' data bejn is-setturi pubbliċi u privati, u akkomunament aħjar ta' intelligence bejn 
awtoritajiet pubbliċi differenti hija għan li l-UE għandha tressaq aktar 'il quddiem, u l-Istati Membri 
għandhom jaraw il-benefiċju ta' tali approċċ u s-soluzzjonijiet li jipprovdi għat-trattament aħjar tat-
terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu.

6. Il-koperazzjoni internazzjonali
Parti importanti tal-politika ta' l-UE dwar il-finanzjament tat-terroriżmu ġejja mill-ħidma tat-Task 
Force ta’ Azzjoni Finanzjarja, b'mod partikolari mid-disa' Rakkomandazzjonijiet Speċjali dwar 
finanzjament tat-terroriżmu. Bi żviluppi ġodda fuq l-aġenda ta' l-FATF, l-UE għandha tkompli 
tfittex rwol attiv fl-FATF, bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-ħidma ta' l-FATF tibqa' f'konformità tal-
prijoritajiet ta' l-UE. Livell għoli ta' koordinazzjoni fl-UE dwar kwistjonijiet soġġett ta' diskussjoni 
fl-FATF jibqa' meħtieġ.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm



11778/1/08 lb/RJM/mg 13
DG H 2B MT

L-UE implimentat kważi r-Rakkomandazzjonijiet u r-Rakkomandazzjonijiet Speċjali ta' l-FATF 
kollha. B'dak il-mod, kontrolli fl-Ewropa saru aktar effiċjenti u effettivi. It-terroristi ser ifittxu li 
jużaw dawk il-kanali fejn ir-regolamentazzjoni jew l-iskrutinju huma l-aktar dgħajfa. Bħala 
konsegwenza, jeħtieġ li l-UE tkompli tagħti attenzjoni lid-dimensjoni internazzjonali tal-ġlieda 
kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. L-Unjoni għandha tkompli tippromwovi konformità 
universali mar-Riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, ir-Rakkomandazzjonijiet ta' 
l-FATF, Riżoluzzjonijiet tan-NU, l-implimentazzjoni sħiħa ta' l-Istrateġija Globali tan-NU għall-
Ġlieda Kontra t-Terroriżmu u r-ratifika u l-implimentazzjoni ta' konvenzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali oħra rilevanti. Barra minn dan, l-appoġġ għal sforzi ta' pajjiżi terzi biex ifasslu strumenti 
legali u l-kapaċità implimentattiva biex jiġi impedit u miġġieled it-terroriżmu u l-finanzjament tat-
terroriżmu għandu jibqa' element ċentrali tal-politika ta' l-UE għall-ġlieda kontra t-terroriżmu.
Għandha tiġi promossa aktar attenzjoni għal dan it-tip ta' assistenza.

Barra minn dan, jeħtieġ li jitkomplew djalogi kostruttivi ma' msieħba ċentrali, b'mod partikolari l-
Istati Uniti u l-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf. Attwalment il-Kunsill qed jiddiskuti l-format tad-
djalogu UE-Stati Uniti dwar il-finanzjament tat-terroriżmu u s-sanzjonijiet finanzjarji. L-Istati 
Membri huma favur djalogu aktar flessibbli, immexxi abbażi ta' aġenda b'minimu ta' laqgħa waħda 
fis-sena. Il-Kunsill qed jirrifletti wkoll dwar suġġetti ġodda għal diskussjoni ma' l-Istati Uniti f'dan 
il-qafas. Fi kwalunkwe każ x'aktarx illi r-reġim tas-sanzjonijiet futuri għall-ġlieda kontra t-
terroriżmu tan-NU ser ikun suġġett imporanti għad-djalogu UE-Stati Uniti dwar il-finanzjament tat-
terroriżmu.

7. Organizzazzjoni tal-ħidma fi ħdan il-Kunsill 

Diversi gruppi ta' ħidma tal-Kunsill jaħdmu dwar tħejjijiet għall-proċedimenti tal-Kunsill dwar il-

prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu:

· Attachés Finanzjarji dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet ta' l-FATF fil-

leġislazzjoni ta' l-UE

· Kunsillieri RELEX dwar l-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-

Sigurtà tan-NU u sanzjonijiet awtonomi ta' l-UE fil-leġislazzjoni ta' l-UE (inkluż il-

formazzjoni speċjalizzata RELEX/Sanzjonijiet għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni ta' 

kwistjonijiet orizzontali)

· Grupp ta' Ħidma dwar it-Terroriżmu għal aspetti interni ta' l-UE

· COTER għal aspetti esterni

· Grupp ta' Ħidma CP 931 għan-nominazzjoni ta' organizzazzjonijiet u individwi 

involuti f'atti terroristiċi 

· Grupp Pluridixxiplinari dwar Kriminalità Organizzata, għal aspetti ta' infurzar tal-liġi.
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Għal raġunijiet relatati mal-kompożizzjoni ta' dawn il-gruppi u l-eżistenza ta' gruppi informali 

ffurmati għal skopijiet oħra (eż. l-Pjattaforma FIU), diversi aspetti tal-ġlieda kontra l-finanzjament 

tat-terroriżmu jistgħu jkunu kkoordinati aħjar mill-korpi preparatorji tal-Kunsill.

8. Rakkomandazzjonijiet

Abbażi tal-konsiderazzjonijiet imsemmija qabel, il-Kunsill huwa mistieden jendorsja r-

rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

Rakkomandazzjoni 1 - monitoraġġ

L-Istati Membri għandhom jiżguraw implimentazzjoni effettiva ta' l-istrumenti legali ta' l-UE li 

jittrasponu l-40 + 9 Rakkomandazzjonijiet tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja. L-Istati Membri 

għandhom ukoll jiżguraw implimentazzjoni effettiva ta' l-istrumenti legali rilevanti dwar 

kooperazzjoni għall-infurzar tal-liġi. Il-Kummissjoni hija mistiedna tkompli tagħmel monitoraġġ ta' 

l-implimentazzjoni mill-Istati Membri ta' l-UE tal-leġislazzjoni rilevanti ta' l-UE inklużi l-istrumenti 

legali rilevanti ta' l-UE dwar il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi. Abbażi tar-rapporti ta' 

implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar dawk l-istrumenti legali, b'mod partikolari għat-tisħiħ ta' 

kooperazzjoni operattiva, il-Kunsill għandu jesplora attivitajiet futuri. Jekk meħtieġ, hemm bżonn 

li jiġu kkunsidrati proposti biex tiġi rfinuta l-leġislazzjoni eżistenti.

Rakkomandazzjoni 2 - analiżi tat-theddid

L-UE għandha tkompli tanalizza u tantiċipa xejriet u metodi ġodda fil-finanzjament tat-terroriżmu 

sabiex tantiċipa strumenti leġislattivi ġodda possibbli, b'kont meħud tal-ħidma mwettqa u li qed 

titwettaq fl-FATF dwar l-analiżi tat-theddida globali. Għodod importanti biex jappoġġaw dan huma 

l-analiżi tat-theddid.

Is-SitCen huwa mistieden jikkompila rapporti fuq bażi regolari dwar theddid intra-UE u 

internazzjonali biex jippermetti lill-Kunsill jantiċipa xejriet ġodda u biex jaġġorna l-istrateġija 

kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, jekk meħtieġ, sa Mejju 2009. Għandha tingħata attenzjoni lix-

xejriet terroristiċi attwali fl-Istati Membri.

L-Europol hija mistiedna tirrapporta lill-Kunsill sa Diċembru 2008 dwar rabtiet bejn il-finanzjament 

tat-terroriżmu u attivitajiet kriminali oħrajn, kif jirriżultaw minn investigazzjonijiet fl-Istati Membri, 

biex tippermetti lill-Kunsill jaġġorna l-istrateġija tiegħu kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, jekk 

meħtieġ, sa Mejju 2009.



11778/1/08 lb/RJM/mg 15
DG H 2B MT

L-Europol u s-SitCen huma mħeġġa jikkooperaw mill-qrib meta jistabbilixxi l-analiżi tat-theddid 

tagħhom u huma mistiedna, sa fejn hu possibbli, jippreżentaw rapport konġunt.

Rakkomandazzjoni 3 - żviluppi ġodda

Implimentazzjoni uniformi tad-dispożizzjonijiet relatati fid-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Ħlas dwar 

rimessa alternattiva hija ta' importanza ċentrali sabiex jiġi evitat l-użu ta' Servizzi ta' Flus jew ta' 

Trasferiment ta' Valur minn finanzjaturi terroristiċi potenzjali. Il-Kummissjoni hija mistiedna 

tesplora l-ħtieġa u l-possibbiltà ta' tfassil ta' linji gwida prattiċi għall-implimentazzjoni tagħha mill-

Istati Membri abbażi ta' dispożizzjonijiet speċifiċi tad-Direttiva, in-Nota Interpretattiva dwar is-VI 

Rakkomandazzjoni Speċjali ta' l-FATF u d-Dokument dwar l-Aħjar prattiki ta' l-FATF dwar dan is-

suġġett. L-Istati Membri huma mħeġġa biex jimplimentaw bla dewmien id-Direttiva tas-Servizzi 

tal-Pagament sabiex isaħħu l-kontroll fuq il-fornituri ta' servizzi ta' ħlas ta' flus u jiskoraġġixxu l-

użu tagħhom minn finanzjaturi potenzjali tat-terroriżmu.

Fid-dawl tal-ħeffa fl-iżviluppi tekniċi ta' metodi ġodda ta' pagament, jista' jkun utli li jiġu 

antiċipati effetti futuri possibbli dwar il-vulnerabbiltà ta' dawn il-metodi għal finanzjament tat-

terroriżmu. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri huma mistiedna jeżaminaw, mal-partijiet rilevanti, 

inter alia Banek Ċentrali u, fejn possibbli flimkien ma' fornituri ta' servizzi ta' pagament, jekk 

jirriżultax xi riskju ta' finanzjament tat-terroriżmu u ta' money laundering minn dawn il-metodi 

ġodda ta' pagament u jekk dan ikun il-każ, liema miżuri speċifiċi jistgħu jiġu adottati biex jillimitaw 

dan ir-riskju. Ir-riżultati ta' l-istudju tat-tipoloġija ta' l-FATF ta' Ottubru 2006 jistagħu jservu bħala 

bażi għal dan l-eżami.

L-UE għandha ssegwi l-iżviluppi fl-FATF dwar metodi ġodda ta' finanzjament tat-terroriżmu bħall-

Attivitajiet Ibbażati fuq il-Kummerċ, u l-Kummissjoni u l-Istati Membri huma mistiedna 

jirrapportaw dwar dawk is-suġġetti biex jagħtu parir lill-Kunsill dwar aktar azzjonijiet jekk jiġu 

adottati standards u/jew rakkomandazzjonijiet internazzjonali ġodda.
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Rakkomandazzjoni 4 - tisħiħ ta' azzjonijiet eżistenti

Dwar is-settur bla skop ta' qligħ u l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni Speċjali VIII ta' l-

FATF, il-Kummissjoni hija mistiedna tippreżenta fil-bidu ta' l-2009 l-eżiti taż-żewġ studji tagħha 

dwar NPOs bħala sfond għal approċċ komuni ta' l-UE possibbli għat-tnaqqis tal-vulnerabbiltajiet ta' 

l-NPO għall-infiltrazzjoni kriminali. Tali approċċ jista' jinkludi l-iżvilupp ta' linji gwida fl-UE 

kollha għall-NPOs, kooperazzjoni ta' l-UE biex jiġi evitat u investigat l-abbuż, programmi fl-

Ewropea kollha ta' sensibilizzazzjoni għall-NPOs u l-istabbiliment ta' pjattaforma għall-iskambju ta' 

l-aħjar prattiki għall-esperti tas-settur pubbliku u ta' dak mingħajr skop ta' qligħ fl-Istati Membri.

Sanzjonijiet (finanzjarji) immirati, li naqqsu l-possibbiltajiet għal terroristi u organizzazzjonijiet 

terroristiċi biex jużaw ħażin is-settur finanzjarju u għamluha aktar diffiċli li jinġabru u jitressqu 

fondi. Azzjoni ta' ffriżar effettiva ser tkompli teħtieġ sforzi investigatorji ta' l-Istati Membri kollha 

u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi biex jitħejjew nominazzjonijiet li huma bbażati fuq informazzjoni 

suffiċjenti li tilħaq il-kriterji applikabbli għall-iffriżar ta' assi. Il-Kunsill tejjeb il-proċeduri ta' 

nominazzjoni f'konformità mas-sentenzi tal-Qorti tal-Prim' Istanza.

L-UE għandha tkompli tagħmel monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni ta' l-iffriżar ta' assi sabiex 

ittejjiblu l-effettività. Id-djalogu u l-kooperazzjoni ma' l-istituzzjonijiet finanzjarji tas-settur privat 

u atturi ekonomiċi rilevanti oħra għandhom jitkomplew u jitjiebu, kemm fil-livell ta' l-UE kif ukoll 

f'dak nazzjonali.

Rakkomandazzjoni 5 - FIUs u kooperazzjoni ta' l-FIU

Huma meħtieġa sforzi msaħħa biex jiffaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni ma' u bejn FIUs 

nazzjonali u korpi kompetenti oħra. Dan ser jippermetti lill-FIUs u awtoritajiet kompetenti oħra 

biex jagħtu aktar rispons lil istituzzjonijiet finanzjarji dwar miri xierqa għal rappurtar ta' 

transazzjonijiet suspettużi u mhux tas-soltu. rispons huwa essenzjali għal sistema finanzjarja li 

tiġġieled b'suċċess il-finanzjament tat-terroriżmu. Għaldaqstant, riżultati tal-valutazzjoni kontinwa 

fil-livell ta' l-UE mnedija mill-Kummissjoni dwar strutturi ta' rispons ta' l-FIU għandhom ikunu 

diskussi sew mill-esperti ta' l-Istat Membru, inklużi rappreżentanti ta' istituzzjonijiet finanzjarji u 

entitajiet ta' rappurtar oħra u jwasslu għall-identifikazzjoni ta' l-aħjar prattiki. Jeħtieġ li jiġu 

esplorati modi dwar l-aċċess mill-FIUs u minn awtoritajiet kompetenti oħra, inkluż id-dwana, għal 

data rilevanti (finanzjarja, ta' infurzar tal-liġi u intelligence), b'kont meħud ta' kwistjonijiet ta' 

protezzjoni xierqa ta' data u interessi vitali oħrajn, eż. s-sigurtà nazzjonali.
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Sa nofs l-2009, l-Istati Membri kollha għandhom isiru membri bil-funzjonijiet kollha ta' l-FIU.NET. 

Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar kooperazzjoni 

ta' l-FIUs ta' Novembru 2000 turi li jeħtieġ li jsir aktar f'termini ta' kooperazzjoni operattiva, li 

tinkludi żgurar ta' skambju wiesa' ta' l-informazzjoni kollha finanzjarja u ta' infurzar tal-liġi 

meħtieġa. Il-Kummissjoni hija mistiedna ssegwi l-konklużjonijeit ta' dan ir-rapport fil-Pjattaforma 

ta' l-FIU (informali) u fora oħra rilevanti ta' l-UE. Għandhom jiġu esplorati modi biex ikun 

iffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni, nazzjonalment u internazzjonalment u indipendenti min-

natura ta' FIU nazzjonali. Linji gwida ta' l-UE jistgħu jiffaċilitaw l-iskambju ta' l-informazzjoni fil-

livell ta' l-UE.

Rakkomandazzjoni 6 - kooperazzjoni mas-settur privat

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri huma mistiedna jsaħħu d-djalogu u l-kooperazzjoni mas-settur 

privat f'oqsma rilevanti ta' finanzjament tat-terroriżmu b'mod partikolari implimentazzjoni prattika 

ta' strumenti ta' l-UE.

Fil-livell nazzjonali, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw it-twaqqif ta' grupp ta' ħidma konġunt li 

jlaqqa' flimkien esperti minn aġenziji tas-settur finanzjarju, governattivi, ta' l-infurzar tal-liġi u ta' l-

intelligence biex jikkunsidraw il-passi li jtejbu l-effettività tal-kooperazzjoni pubblika-privata dwar 

il-finanzjament tat-terroriżmu. Dan il-grupp ta' ħidma jista' jiffoka, fost oħrajn, fuq metodi ġodda ta' 

komunikazzjoni ta' riskji ta' finanzjament għat-terroriżmu, talbiet immirati effiċjenti mill-infurzar 

tal-liġi, u l-limitu tal-kondiviżjoni ta' l-intelligence.

Rakkomandazzjoni 7 - intelligence finanzjarja u investigazzjonijiet finanzjarji

Informazzjoni finanzjarja weħidha mhijiex biżżejejd biex jiġi miġġieled it-terroriżmu b'mod 

effettiv. Madankollu, meta tingħaqad ma' intelligence għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, 

informazzjoni finanzjarja tista' ssaħħaħ il-kapaċità biex tiġi identifikata u interċettata attività 

terroristika. Ġbir u kondiviżjoni ta' intelligence finanzjarja għandha ssir prijorità għolja. L-Istati 

Membri huma mħeġġa jagħmlu l-investigazzjonjiet finanzjarji u l-kondiviżjoni ta' intelligence 

għall-ġlieda kontra t-terroriżmu prijorità ewlenija tal-politika tagħhom. 

L-Istati Membri huma mħeġġa jagħmlu l-investigazzjonijiet finanzjarji komponent fundamentali ta' 

l-investigazzjonijiet kollha għall-ġlieda kontra t-terroriżmu. L-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-

Europol huma mistiedna jħaffu l-progress fl-iżvilupp ta' standards minimi għat-taħriġ komuni u 

biex fi żmien aktar fit-tul jinvolvu lill-Eurojust f'dawn l-iżviluppi.
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Rakkomandazzjoni 8 - kooperazzjoni internazzjonali 

L-UE għandha tkompli l-ħidma tagħha biex tiżgura aderenza universali, u implimentazzjoni sħiħa ta' 

konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti u riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Fi djalogi 

politiċi fil-livelli kollha ma' dawk il-pajjiżi li ma rratifikawx jew implimentaw bis-sħiħ dawn l-

istrumenti, jeħtieġ li s-suġġett jiġi indirizzat kontinwament. Il-Kunsill ser jgħaddi messaġġi importanti 

dwar il-finanzjament tat-terroriżmu fi djalogi politiċi rilevanti dwar il-finanzjament tat-terroriżmu, 

b'mod partikolari mal-pajjiżi prijoritarji identifikati mill-Grupp ta' Ħidma tal-PESK dwar it-Terroriżmu 

(COTER).

Barra minn dan, l-appoġġ għal sforzi ta' pajjiżi terzi biex ifasslu strumenti legali u għodod biex 

jipprevjenu l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu jibqgħu element ċentrali tal-

poltika ta' l-UE għall-ġlieda kontra t-terroriżmu. Jeħtieġ li tiġi msaħħa assistenza teknika biex tiżdied il-

kapaċità ta' pajjiżi ċentrali għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, b'mod partikolari l-pajjiżi prijoritarji. L-

Istati Membri u l-Kummissjoni huma mistiedna jiddedikaw aktar riżorsi biex isaħħu l-kapaċitajiet għall-

ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, f'kooperazzjoni ma' donaturi oħra. 

L-Istati Membri huma mħeġġa jesploraw il-possibbiltajiet ta' finanzjament Komunitarju għal proġetti 

ma' pajjiżi terzi rilevanti dwar bini tal-kapaċità fis-settur ta' l-NPOs li jistgħu jgħinu biex l-għaqdiet tal-

karità li joperaw internazzjonalment jitħarsu mill-użu ħażin minn finanzjaturi terroristiċi.

L-UE għandha tkompli tikkoopera mill-qrib mat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja dwar il-kwistjonijiet 

kollha rigward l-40 Rakkomandazzjoni ta' l-FATF u, b'mod partikolari, id-9 Rakkomandazzjonijiet 

Speċjali dwar il-finanzjament tat-terroriżmu, inkluż żviluppi ġodda. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

huma mistiedna jiżguraw pożizzjoni koordinata ta' l-UE dwar il-kwistjonijiet kollha tal-finanzjament 

tat-terroriżmu fl-FATF. Billi mhux l-Istati Membri kollha huma membri ta' l-FATF, il-koordinazzjoni 

hi ta' importanza kruċjali. Jista' jitqies il-mekkaniżmu ta' koordinazzjoni li jkopri l-aspetti kollha (legali, 

ta' infurzar tal-liġi, finanzjarji) ta' l-40 Rakkomandazzjonijiet ta' l-FATF u d-9 Rakkomandazzjonijiet 

Speċjali, b'kont meħud tal-mekkaniżmi eżistenti bħall-Kumitat għall-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus u ta' 

l-Iffinanzjar tat-Terroriżmu.

L-UE għandha tkompli d-djalogi kostruttivi ma' msieħba ċentrali, b'mod partikolari l-Istati Uniti u l-

Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf. Il-Kunsill huwa mistieden jibda proposti għall-format tad-djalogu 

UE-Stati Uniti dwar il-finanzjament tat-terroriżmu u s-sanzjonijiet finanzjarji u biex jirrakkomanda 

suġġetti li għandhom jiġu diskussi. 
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Rakkomandazzjoni 9

Rigward il-ġlieda kontra l-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu il-Kunsill għandu 

jtejjeb il-ħidma preparatorja tiegħu fi żmien debitu u jirrazzjonalizza l-istrutturi ta' ħidma tiegħu.

Rakkomandazzjoni 10

Il-Koordinatur ta' l-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 

għandu jiżgura s-segwitu għall-istrateġija aġġornata abbażi tal-pilastri kollha, filwaqt li jirrappurta 

kull sitt xhur lil COREPER. Huwa għandu jippreżenta l-ewwel rapport tiegħu lil COREPER sa l-

aħħar ta' Diċembru 2008. 

Il-kontenuti ta' dawn ir-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet ser jirriflettu d-deliberazzjoni fil-korpi ta' 

ħidma rispettivi.

_______________


