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NOTA PUNT "I/A"
minn: Segretarjat Ġenerali
lil: COREPER/Kunsill
Nru dok. preċ.: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Suġġett: Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-

Kunsill 2006/960/ĠAI ("Deċiżjoni Qafas Svediża")

1. Fil-laqgħa tiegħu fit-22 ta' Settembru 2011, il-Grupp ta' Ħidma dwar l-Iskambju tal-

Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data (DAPIX) iddiskuta u qabel fil-prinċipju dwar l-abbozz 

ta' Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 

2006/960/ĠAI. Aktar kummenti dwar l-abbozz ta' Konklużjonijiet ippreżentati lill-Presidenza 

wara dik il-laqgħa ġew imniżżla fid-dok. 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 

143 ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96. L-Istati Membri ġew mistiedna jaqblu dwar l-

emendi l-ġodda sal-14 ta' Ottubru 2011 u ma qajmu l-ebda oġġezzjoni.

2. Konsegwentement, il-Coreper hu mistieden jippreżenta lill-Kunsill l-abbozz ta' 

Konklużjonijiet kif imniżżel fl-Anness għal din in-nota u biex jissuġġerixxi li jiġi adottat 

bħala punt "A" fuq l-aġenda tiegħu.
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ANNESS

ABBOZZ TA' KONKLUŻJONIJIET TAL-KUNSILL

DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI 

TAD-DEĊIŻJONI KWADRU TAL-KUNSILL 2006/960/ĠAI

("DEĊIŻJONI QAFAS SVEDIŻA")

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

WARA LI KKUNSIDRA d-Deċiżjoni Kwadru 2006/960 adottata fit-18 ta’ Diċembru 2006 dwar 

is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-

liġi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

WAQT LI JFAKKAR li waħda mill-prijoritajiet prinċipali tal-Programm ta' Stokkolma hi li 

jiżgura s-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE permezz ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-

liġi tal-Istati Membri;

B'KONT MEĦUD tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar l-Istrateġija ta' 

Ġestjoni tal-Informazzjoni għas-sigurtà interna tal-UE;

WAQT LI JIRRIKONOXXI li l-iskambju ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-

infurzar tal-liġi tal-Istati Membri jikkostitwixxi strument sinifikanti li jikkontribwixxi għall-

implimentazzjoni tal-politiki tal-UE fiż-żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja;

WAQT LI JIRRIKONOXXI li l-objettiv tad-Deċiżjoni Kwadru 2006/960/ĠAI hu li tiffaċilita l-

kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fl-Istati Membri billi tipprovdilhom il-

possibbiltà ta' skambju ta' informazzjoni u intelligence eżistenti meħtieġa għall-iskoperta, il-

prevenzjoni jew l-investigazzjoni b'suċċess tar-reat;

WAQT LI JAFFERMA MILL-ĠDID li l-iskambju effettiv tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet 

tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri bl-għan tal-iskoperta, il-prevenzjoni jew l-investigazzjoni ta' 

offiżi jipprovdi r-rispons neċessarju għat-theddid ippreżentat mill-kriminali li joperaw f'żona 

mingħajr konfini interni;
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WAQT LI JILQA' l-progress ġenerali li sar mill-biċċa l-kbira tal-Istati Membri fl-

implimentazzjoni tad-"Deċiżjoni Qafas Svediża" u l-isforzi li saru minn Stati Membri oħra rigward 

l-implimentazzjoni sħiħa ta' din id-Deċiżjoni;

WAQT LI JIDDIKJARA li minkejja l-iskadenza għall-implimentazzjoni tad-19 ta' Diċembru 

2008 disa' Stati Membri ma kienux ħadu l-miżuri neċessarji biex jikkonformaw mad-

dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru sal-31 ta' Diċembru 2010;

WAQT LI JIRRIKONOXXI li l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru 

teħtieġ sforzi komprensivi u f'diversi stadji minn dawk l-Istati Membri li għadhom ma' għamlux 

hekk, li jinkludu l-elaborazzjoni u l-introduzzjoni ta' strateġija ta' implimentazzjoni dettaljata u 

mfassla tajjeb kif ukoll kooperazzjoni mill-qrib tal-esperti tal-infurzar tal-liġi involuti fl-iskambju 

ta' informazzjoni u intelligence;

WAQT LI JISSOTTOLINJA li l-Programm ta' Stokkolma jappella għall-evalwazzjoni tal-

funzjonament tad-Deċiżjoni Kwadru 2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-

simplifikazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 

tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

WAQT LI JIKKUNSIDRA l-Artikolu 11(2) tad-Deċiżjoni Kwadru, li jistipula li l-Kunsill għandu 

qabel id-19 ta' Diċembru 2011 jivvaluta l-punt safejn l-Istati Membri jkunu kkonformaw mad-

dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru;

KONXJU li l-iskambju effiċjenti u rapidu ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-

infurzar tal-liġi jeħtieġ li jopera fir-rekwiżiti formali diversi tas-sistemi legali tal-Istati Membri;

WAQT LI JIRRIKONOXXI li l-isforzi tal-Istati Membri għandhom jissaħħu sabiex jagħmlu l-

applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru aktar effiċjenti;
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WAQT LI JFAKKAR li skont l-Artikolu 12 (1) tad-"Deċiżjoni Qafas Svediża" id-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 39(1), (2) u (3) u tal-Art. 46 tal-Konvenzjoni li Timplimenta l-Ftehim 

ta' Schengen, safejn huma relatati mal-iskambju ta' informazzjoni u intelligence bl-għan tat-twettiq 

ta' investigazzjonijiet jew operazzjonijiet kriminali ta' intelligence kif previst mid-Deċiżjoni 

Kwadru, huma sostitwiti bid-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru;

JISTIEDEN LILL-ISTATI MEMBRI

· fejn ma' għamlux hekk, biex jintensifikaw l-isforzi biex jiffinalizzaw l-implimentazzjoni tad-

Deċiżjoni Kwadru 2006/960/ĠAI kemm jista' jkun malajr, biex b'hekk jissodisfaw l-obbligi 

tagħhom skont il-liġi tal-UE;

· biex jiżguraw li sakemm ikunu implimentati b'mod sħiħ id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 

Kwadru l-informazzjonu u l-intelligence jkunu għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet tal-

infurzar tal-liġi tal-Istati Membri f'konformità mal-ispirtu tad-Deċiżjoni Kwadru;

· biex jutilizzaw għodod tal-IT aġġornati li jissimplifikaw l-iskambju ta' informazzjoni u 

intelligence bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri;

· biex jagħmlu użu adatt tal-għodod tad-Deċiżjoni Qafas Svediża għall-iskambju tal-

informazzjoni fl-UE;

· biex ikomplu jagħmlu kull sforz biex jirrispondu fi żmien tmien siegħat għal talbiet urġenti ta' 

informazzjoni u intelligence;

· biex jaġġornaw il-proċeduri ta' segwitu nazzjonali fid-dawl tal-Art. 12 (1) tad-"Deċiżjoni 

Qafas Svediża", prinċipalment bil-ħsieb li jippermettu statistiċi kompleti u komparabbli;

JAPPELLA LILL-KUMMISSJONI

· biex teżamina fil-Komunikazzjoni tagħha dwar il-Mudell Ewropew ta' Skambju ta' 

Informazzjoni l-utilità tad-"Deċiżjoni Qafas Svediża" fl-iskambju ta' informazzjoni 

supplementari (post - hit) abbażi tad-"Deċiżjonijiet ta' Prüm".

___________________________


