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Suġġett: Abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill li jistabbilixxu l-prijoritajiet tal-UE 
għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata bejn l-2011 u l-2013

1. Iċ-ċiklu ta' politika tal-UE għall-kriminalità internazzjonali organizzata u serja għall-2011-

20131 jeħtieġ li l-Kumitat Permanenti għall-kooperazzjoni operattiva dwar is-sigurtà interna 

(COSI) u l-Kummissjoni jipproduċu Dokument Konsultattiv dwar il-Politika (PAD) abbażi 

tal-Valutazzjoni ta' Theddid mill-Kriminalità Organizzata tal-UE għall-2011 (OCTA 2011).  

L-abbozz ta' PAD, li ġie prodott mill-Presidenza bil-kollaborazzjoni tal-Kummissjoni, jibni 

fuq is-sommarju eżekuttiv tal-OCTA tal-UE għall-20112 u jfittex li jgħin lill-COSI fil-

preżentazzjoni lill-Kunsill tal-abbozz ta' konklużjonijiet li jistabbilixxi l-prijoritajiet il-ġodda 

tal-UE għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata bejn l-2011 u l-2013. 

  
1 dok. 15358/10
2 dok. 8709/11
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2. Fil-laqgħa tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2011, il-COSI laħaq qbil ġenerali dwar id-Dokument 

Konsultattiv dwar il-Politika għas-snin 2011 sal-2013, kif jinsab fid-dok. 9225/4/11 REV 4, u 

dwar l-abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-prijoritajiet tal-UE għall-

ġlieda kontra l-kriminalità organizzata bejn l-2011 u l-2013. 

3. Għaldaqstant, il-Coreper huwa mistieden jikkonferma l-qbil dwar l-abbozz ta' konklużjonijiet 

tal-Kunsill kif imniżżel fl-Anness u jibagħtu lill-Kunsill għall-approvazzjoni.
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ANNESS

ABBOZZ TA'
KONKLUŻJONIJIET TAL-KUNSILL LI JISTABBILIXXU L-PRIJORITAJIET TAL-UE 

GĦALL-ĠLIEDA KONTRA 
L-KRIMINALITÀ ORGANIZZATA BEJN L-2011 U L-2013  

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

WAQT LI JIKKUNSIDRA l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' 

ċiklu ta' politika tal-UE għall-kriminalità internazzjonali organizzata u serja (ċiklu ta' politika tal-

UE),1 li jistabbilixxu ċiklu ta' politika pluriennali u metodoloġija ċara għall-istabbiliment, l-

implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' prijoritajiet fil-ġlieda kontra l-kriminalità internazzjonali 

organizzata u serja,

WAQT LI JFAKKAR li bejn l-2011 u l-2013, għandu jiġi implimentat ċiklu ta' politika inizjali u 

mnaqqas abbażi tal-Valutazzjoni tal-UE ta' Theddid mill-Kriminalità Organizzata (OCTA) 2011,

WAQT LI JIEĦU NOTA TAL-prijoritajiet u l-kompiti fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata li 

ġew stabbiliti f'dokumenti strateġiċi, bħall-Programm ta' Stokkolma,2 l-Istrateġija ta' Sigurtà 

Interna,3 il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-Istrateġija tas-Sigurtà Interna tal-UE fl-

Azzjoni,4 il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istrateġija 

tas-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea fl-azzjoni,5 il-Patt Ewropew dwar il-ġlieda kontra t-traffikar 

internazzjonali tad-droga - tfixkil tar-rotot tal-kokaina u l-eroina,6 il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar 

id-Drogi għall-2009-20127, ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar il-Pjan ta' Azzjoni Doganali tal-UE 

għall-ġlieda kontra l-ksur tad-drittijiet ta' proprjetà intelletwali (IPR) għas-snin 2009 sal-20128, ir-

Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar strateġija msaħħa għall-kooperazzjoni doganali9 u l-konklużjonijiet 

tal-Kunsill dwar il-kontribut tal-awtoritajiet doganali għall-implimentazzjoni tal-Programm ta' 

Stokkolma fil-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfinali serja u organizzata10.

  
1 dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
2 ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1
3 dok. 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182
4 dok. 16797/10 JAI 990
5 dok. 6699/11 JAI 124
6 dok. 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39
7 dok. 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944
8 ĠU C 71, 25.3.2009, p. 1
9 ĠU C 260, 30.10.2009, p. 1.
10 dok. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18
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WAQT LI JISĦAQ li l-azzjonijiet għall-implimentazzjoni tad-dokumenti strateġiċi ta' hawn fuq 

għandhom jibqgħu konsistenti mal-prijoritajiet preżenti tal-Kunsill u maċ-ċiklu ta' politika tal-UE,

WAQT LI JENFASIZZA l-importanza li jiġi stabbilit numru limitat ta' prijoritajiet għall-ġlieda 

kontra l-kriminalità organizzata fiċ-ċiklu ta' politika tal-UE bejn l-2011 u l-2013 li jkunu jistgħu 

jiġu implimentatI b'mod realistiku fil-livell Ewropew u, fejn rilevanti, fil-livell nazzjonali jew

reġjonali, skont l-għanijiet strateġiċi maqbulin permezz tal-Pjanijiet ta' Azzjoni Operattivi annwali 

tal-UE,

WAQT LI JISSOTTOLINJA li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, inkluż il-pulizija, il-gwardja 

tal-fruntieri, id-dwana, l-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi, u l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-

UE għandhom jikkooperaw mill-qrib ħafna fl-implimentazzjoni ta' dawn il-prijoritajiet u jimmiraw 

li jsibu bilanċ bejn il-prevenzjoni u l-indirizzar tal-konsegwenzi ta' theddid għas-sigurtà tal-UE 

maħluq mill-kriminalità organizzata,

WAQT LI JENFASIZZA li l-Istrateġija ta' Sigurtà Interna tappella għal approċċ wiesa', 

prammatiku, flessibbli u realistiku u li, għalhekk, l-awtoritajiet għandu jkollhom marġni ta' 

flesibbiltà biex jindirizzaw theddid mhux mistenni jew emerġenti għas-sigurtà tal-UE,

WAQT LI JISĦAQ li d-dimensjoni esterna tas-sigurtà interna u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi 

għandhom jiġu kkunsidrati fl-implimentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Kunsill u ċ-ċiklu ta' politika tal-

UE, partikolarment billi tittejjeb il-kooperazzjoni operattiva rigward l-infurzar tal-liġi ma' pajjiżi 

terzi u billi tingħata għajnuna biex tissaħħaħ il-kapaċità operattiva tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-

liġi ta' pajjiżi terzi,

WAQT LI JIKKUNSIDRA l-analiżi u r-rakkomandazzjonijiet tal-Europol imniżżlin fl-EU OCTA 

2011,

WAQT LI JFAKKAR li l-Kumitat Permanenti għall-kooperazzjoni operattiva dwar is-sigurtà

interna (COSI), stabbilit skont l-Artikolu 71 TFUE, jiffaċilita, jippromovi u jsaħħaħ il-

koordinazzjoni tal-azzjonijiet operattivi tal-awtoritajiet tal-Istati Membri kompetenti fil-qasam tas-

sigurtà interna,

IL-KUNSILL jistipula l-prijoritajiet li ġejjin, fl-ebda ordni partikolari, għall-ġlieda kontra l-

kriminalità organizzata bejn l-2011 u l-2013:

- Li tiddgħajjef il-kapaċità tal-gruppi ta' kriminalità organizzata li huma attivi jew ibbażati fil-

Punent tal-Afrika li jittraffikaw il-kokaina u l-eroina lejn u fl-UE;
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- Li jiġi mmitigat ir-rwol tal-Balkani tal-Punent, bħala żona ewlenija ta' transitu u ħżin għal 

prodotti illeċiti u ddestinati għall-UE u ċentru loġistiku għall-gruppi ta' kriminalità 

organizzata, inkluż gruppi ta' kriminalità organizzata li jitkellmu bl-Albaniż;

- Li tiddgħajjef il-kapaċità tal-gruppi ta' kriminalità organizzata li jiffaċilitaw immigrazzjoni 

illegali lejn l-UE, partikolarment min-nofsinahr, mix-xlokk u mil-lvant tal-Ewropa u 

speċjalment fil-fruntiera Griega-Torka u f'żoni ta' kriżi tal-Mediterran qrib l-Afrika ta' Fuq;

- Li jitnaqqsu l-produzzjoni u d-distribuzzjoni fl-UE ta' drogi sintetiċi, inkużi sustanzi 

psikoattivi ġodda;

- Li jiġi mfixkel it-traffikar għall-UE, b'mod partikolari fil-forma ta' container, ta' prodotti 

illeċiti, inklużi kokaina, eroina, kannabis, prodotti kontrafatti u sigaretti;

- Li jiġu miġġielda l-forom kollha tat-traffikar ta' bnedmin u l-kuntrabandu ta' bnedmin billi 

jiġu mmirati l-gruppi ta' kriminalità organizzata li jwettqu attivitajiet kriminali bħal dawn

b'mod partikolari fiċ-ċentri kriminali fin-nofsinhar, fil-lbiċ u fix-xlokk tal-UE;

- Li jitnaqqsu l-kapacitajiet generali ta' gruppi ta' kriminalità organizzata mobbli (itineranti) li 

jinvolvu ruhhom f'attivitajiet kriminali;

- Li tiżdied il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità u l-użu ħażin u kriminali tal-internet minn 

gruppi ta' kriminalità organizzata.
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JAGĦTI STRUZZJONIJIET LILL-COSI, fi ħdan il-mandat tiegħu1 u kif speċifikat fil-

konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' ċiklu ta' politika tal-UE għall-

kriminalità internazzjonali organizzata u serja, biex jikkoordina, jappoġġa, jimmonitorja u jevalwa, 

kif imniżżel fiċ-ċiklu ta' politika tal-UE, l-implimentazzjoni tal-miri strateġiċi u l-Pjanijiet ta' 

Azzjoni Operattivi annwali għal kull prijorità. F'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-

komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-istrateġija tas-sigurtà interna fl-azzjoni, il-COSI għandu 

jiżgura konsistenza fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet operattivi meħtieġa għat-tisħiħ tas-sigurtà 

interna fl-Unjoni, inkluża kooperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kif ukoll 

bejn l-aġenziji tal-UE. B'mod partikolari, hu għandu jiżgura li l-azzjonijiet li għandhom jiġu 

ppreżentati għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna fil-qasam tal-kriminalità serja u 

organizzata jibqgħu konsistenti mal-miri strateġiċi li l-COSI għandu jadotta, u mal-Pjanijiet ta' 

Azzjoni Operattivi annwali li l-COSI għandu jivvalida, abbażi tal-prijoritajiet dwar il-kriminalità 

stabbiliti hawnhekk mill-Kunsill. Il-COSI għandu wkoll jikkoordina mal-korpi preparatorji rilevanti 

tal-Kunsill biex jiżgura li dawn il-prijoritajiet dwar il-kriminalità jiġu kkunsidrati f'oqsma ta' 

politika oħra, b'mod partikolari fl-azzjoni esterna tal-Unjoni,

JISTIEDEN lill-korpi preparatorji kollha tal-Kunsill, b'konsiderazzjoni debita għad-

dispożizzjonijiet tat-Trattati, biex jieħdu kont ta' dawn il-prijoritajiet fl-oqsma ta' politika rispettivi 

tagħhom,

JISTIEDEN lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-COSI, biex tiżgura li l-implimentazzjoni tal-

Istrateġija ta' Sigurtà Interna tirrifletti aġenda kondiviża għal azzjoni u li l-objettivi strateġiċi għas-

sigurtà interna li ġew żviluppati mill-Kummissjoni rigward il-ġlieda kontra kriminalità serja u 

organizzata, jibqgħu konsistenti mal-prijoritajiet stabbiliti hawnhekk mill-Kunsill.

JISTIEDEN lill-Kummissjoni, f'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-ħolqien u l-

implimentazzjoni ta' ċiklu ta' politika tal-UE għall-kriminalità internazzjonali organizzata u serja,2

biex tirrieżamina l-mekkaniżmu ta' finanzjament (pereżempju l-mekkaniżmu tal-ISEC, eċċ) 

tappoġġa l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet u tikkunsidra l-fattibbiltà tal-istabbiliment ta' Fond 

għas-Sigurtà Interna sabiex jiġu appoġġati b'mod effettiv l-attivitajiet li ġew maqbulin fiċ-ċiklu ta' 

politika tal-UE,

  
1 ĠU L 52, 3.3.2010, p. 50.
2 dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
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JINKORAĠĠIXXI lill-Istati Membri biex jużaw l-irkupru ta' assi u jimmiraw il-finanzi kriminali

biex tiġi miġġielda l-kriminalità organizzata, inkluż il-ħasil ta' assi finanzjarji miksubin illeċitament 

minn gruppi ta' kriminalità organizzata,

JAPPELLA LILL-Istati Membri biex jużaw b'mod attiv, flimkien mal-approċċ tradizzjonali bbażat 

fuq il-ġustizzja kriminali, approċċi u strumenti alternattivi u komplementari biex jiġġieldu l-

kriminalità organizzata,1

JISTIEDEN lill-Istati Membri biex jimpenjaw ir-riżorsi meħtieġa, kull fejn rilevanti, għall-

implimentazzjoni ta' dan iċ-ċiklu ta' politika u għall-iżgurar ta' koordinazzjoni bejn il-livell ta' 

politika u dak operazzjonali.

____________________________

  
1 L-approċċi u azzjonijiet komplementari għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità 

organizzata: Ġabra ta' eżempji ta' prassi tajba mill-Istati Membri tal-UE (dok. 10899/11 JAI 
380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179), miġbura mill-Presidenza Ungeriża, telenka 
għadd ta' prattiki tajba għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata.


