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Suġġett: Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill -

Sistema Ewropea ta' traċċar ta' finanzjament tat-terroriżmu: l-alternattivi 
disponibbli (COM (2011)429)
- Dibattitu ta' orjentazzjoni ministerjali dwar it-TFTS

I. Sfond għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni

Fit-13 ta' Lulju 2011, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet Komunikazzjoni dwar il-possibbiltajiet li 

jeżistu rigward il-ħolqien ta' Sistema ta' Traċċar ta' Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTS) fl-Unjoni 

Ewropea. It-tħejjijiet ġew preċeduti minn konsultazzjonijiet mal-Istati Membru u sar studju minn 

kuntrattur estern.
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Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni twieġeb għal appell li sar fid-Deċiżjoni tat-13 ta' Lulju 2010 

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar TFTP (Programm għat-Traċċar tal-Finanzjament tat-

Terroriżmu), li fiha l-Kunsill, fuq it-talba tal-Parlament Ewropew, ordna lill-Kummissjoni tistudja 

"sistema ta' estrazzjoni ta' data li ssir fit-territorju tal-UE". Il-Parlament talab dan il-studju għax kien 

imħasseb serjament dwar it-trasferiment ta' data personali f'ammonti kbar lil pajjiż terz. Huwa 

essenzjali li wieħed jifhem li l-oġġezzjonijiet tal-Parlament kienu mmirati kemm għat-trasferiment 

għal pajjiż terz kif ukoll għall-ħżin ta' data  personali f'ammonti kbar ta' individwi innoċenti.

L-objettivi prinċipali ddikjarati tas-sistema proposta mill-Kummissjoni huma:

1) l-iżgurar ta' strument effettiv biex iwaqqaf u jikkumbatti l-finanzjament tat-terroriżmu, u

2) il-limitazzjoni tal-fluss ta' data personali lejn pajjiżi terzi.

II. It-triq 'il quddiem

Fil-laqgħa tal-CATS tal-5-6 ta' Settembru 2011, sar dibattitu ta' orjentazzjoni dwar il-

Komunikazzjoni msemmija hawn fuq. L-Istati Membri inġenerali laqgħu l-Komunikazzjoni u l-

possibbiltà li jikkontribwixxu għall-ħidma tal-Kummissjoni fuq il-proposta leġislattiva f'dan ir-

rigward.  

L-osservazzjonijiet inizjali tal-maġġoranza tad-delegazzjonijiet jindikaw li hemm attitudni 

preliminari iżda ġeneralment pożittiva lejn it-TFTS iżda esprimew ukoll il-ħtieġa li ssir ħidma fuq 

il-proposta leġislattiva b'dan ir-rigward.

Madankollu, ġie espress kunsens ġenerali li għad hemm bżonn ta' aktar analiżi fil-fond u għalhekk 

jeħtieġ li ssir valutazzjoni tal-impatt mill-Kummissjoni. Dan għandu jagħti lill-Istati Membri stampa 

komprensiva tal-aspetti prattiċi, finanzjarji u legali ta' TFTS futura possibbli u l-valur miżjud 

tagħha.

Tqajment ukoll il-kwistjoni tal-ispejjeż tas-sistema. Għadd kbir ta' delegazzjonijiet indikaw il-ħtieġa 

li jkollhom stima dettaljata tal-ispejjeż fil-valutazzjoni tal-impatt, inkluż fil-każ ta' estensjoni 

possibbli tal-ambitu tat-TFTS għal theddidiet serji għas-sigurtà interna minbarra t-terroriżmu.
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Xi Stati Membri esprimew it-tħassib tagħhom ma tixxekkilx il-kooperazzjoni tajba skont il-Ftehim 

tal-2010 dwar TFTP bejn l-UE u l-Istati Uniti , speċjalment meta titqies il-valutazzjoni pożittiva tal-

kooperazzjoni mat-TFTP tal-Istati Uniti, li kienet indikata kemm mill-Europol kif ukoll mill-

Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu (CTC)1, b'mod partikolari b'kont meħud tal-

esperjenzi marbuta mal-attakki fin-Norveġja f'Lulju ta' din is-sena.

Għalhekk, il-Presidenza tqis li jeħtieġ li l-Kunsill jindika, fil-livell politiku, id-direzzjoni li l-

Kummissjoni hija mistennija tieħu fir-rigward ta' proposta leġislattiva possibbli dwar TFTS 

Ewropea.

Kif  kien indikat espressament matul il-laqgħa tal-CATS ta' Settembru, il-Presidenza beħsiebha 

jkollha diskussjoni fil-livell Ministerjali, sabiex tappoġġja l-Kummissjoni fil-ħidma tagħha fir-

rigward ta' proposta leġislattiva futura possibbli dwar TFTS. Fl-istess ħin, il-Presidenza tqis il-

ħtieġa li tkompli tesplora din il-kwistjoni ma' esperti ekonomiċi u finanzjarji.

Il-Kunsill huwa mitlub jirrifletti dwar il-mistoqsijiet li ġejjin:

1. Il-Ministri jaħsbu li hemm ħtieġa operazzjonali biex tiġi stabbilita Sistema ta' Traċċar ta' 

Finanzjament tat-Terroriżmu u huma konvinti mill-valur miżjud potenzjali tagħha, meta tiġi 

mqabbla mal-mekkaniżmu diġà eżistenti? 

2. Jekk iva, liema huma l-kwistjonijiet pendenti ewlenin li l-Kummissjoni għandha titratta fil-

ħidmiet preparatorji ulterjuri tagħha?

3. Għal Sistema ta' Traċċar ta' Finanzjament tat-Terroriżm futura possibbli, x'jistennew il-Ministri 

fir-rigward tal-impatt fuq u l-interazzjoni fuq il-kooperazzjoni mwettqa mat-TFTP tal-Istati 

Uniti taħt il-Ftehim tal-2010 dwar TFTP bejn l-UE u l-Istati Uniti?

______________

  
1 F'dan ir-rapport perjodiku (Strateġija tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu - Dokument ta' 

diskussjoni. 10622/11 tas-27 ta' Mejju 2011) is-CTC indika wkoll l-importanza tal-inizjattiva 
marbuta ma' TFTS Ewropea.


