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Suġġett: Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju 

ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni Qafas Svediża")
- Valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 11(2)
- Rapport

1. Fil-laqgħa tiegħu tat-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' rapport dwar il-valutazzjoni tal-konformità tal-Istati Membri mad-dispożizzjonijiet tad-

Deċiżjoni Qafas 2006/960/ĠAI. Aktar kummenti dwar ir-rapport ippreżentat lill-Presidenza 

b'segwitu għal dik il-laqgħa jinsabu fid-dok. 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 

CRIMORG 142 ENFOPOL 298 ENFOCUSTOM 95. L-Istati Membri ġew mistiedna jaqblu 

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

2. Konsegwentement, il-Coreper huwa mistieden jippreżenta lill-Kunsill l-abbozz ta' rapport kif 

jinsab fl-Anness għal din in-nota, u biex jissuġġerixxi li jiġi adottat bħala punt "A" fl-aġenda 

tiegħu.
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ANNESS

Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta' 

informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri tal-

Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni Qafas Svediża")

- Valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 11(2)

- Rapport

1. Introduzzjoni

Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI tat-18 ta' Diċembru 2006 (DQS) 1 għandha l-għan li 

tiżgura li ċerta informazzjoni essenzjali għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tiġi skambjata 

mingħajr dewmien fl-Unjoni. Fl-istess ħin, huwa fl-interess komuni tal-Istati Membri li jsibu bilanċ 

xieraq bejn kooperazzjoni veloċi u effiċjenti fl-infurzar tal-liġi u l-prinċipju u r-regoli maqbula dwar 

il-protezzjoni tad-data, il-libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet individwali.

Id-Deċiżjoni Qafas 2006/960/ĠAI, Artikolu 11 (1) tipprevedi li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-

miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tagħha qabel id-19 ta' Diċembru 2008.

L-Artikolu 11 (2) jipprevedi li qabel id-19 ta' Diċembru 2010 l-Kummissjoni għandha tippreżenta 

lill-Kunsill rapport dwar it-tħaddim tad-Deċiżjoni Qafas. Barra minn hekk, il-Kunsill għandu l-

obbligu li jivvaluta kemm l-Istati Membri kkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas.

Din il-valutazzjoni għandha ssir qabel id-19 ta' Diċembru 2011.

2. L-għan u l-kamp ta' applikazzjoni tal-leġislazzjoni

Id-"Deċiżjoni Qafas Svediża" (DQS) timplimenta l-"prinċipju tad-disponibbiltà". L-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet għall-iskambju tal-informazzjoni ma jkunux aktar 

stretti fil-livell transkonfinali milli f'dak nazzjonali, anke fir-rigward tal-ħtieġa ta' qbil jew 

awtorizzazzjoni ġudizzjarja qabel tingħata l-informazzjoni, f'liema każ l-awtorità kompetenti 

għandha tapplika l-istess regoli għad-deċiżjoni tagħha bħal dawk għal każ purament intern.

  
1 Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 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, ippubblikata fil-ĠU L 386, 29.12.2006, p. 89, 
ikkoreġuta bil-Corrigendum, ĠU L 75, 15.3.2007, p. 26
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Meta tipprovdi l-bażi legali ġenerali għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri għall-

finijiet tat-tmexxija ta' investigazzjoni kriminali jew operazzjoni ta' intelligence kriminali, id-DQS 

timmira għal skambju effettiv u veloċi ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet nazzjonali 

tal-infurzar tal-liġi. Hija tistipula regoli komuni dwar proċeduri, limiti ta' żmien u raġunijiet għal 

ċaħda u tipproponi formoli standard għall-iskambju tal-informazzjoni.

Għall-finijiet tad-Deċiżjoni Qafas, il-kunċett ta' "informazzjoni u intelligence" ikopri informazzjoni 

jew data

- fil-pussess tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi

- fil-pussess tal-awtoritajiet pubbliċi jew ta' entitajiet privati u li hija disponibbli għall-

awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi mingħajr ma jieħdu miżuri koerċittivi.

3. Aspetti prattiċi tal-implimentazzjoni

Ġew stabbiliti "Linji Gwida"2 dwar l-implimentazzjoni u l-użu tad-Deċiżjoni Qafas. L-annessi 

tagħhom jipprovdu skedi informattivi nazzjonali (waħda għal kull Stat Membri) u listi tal-

awtoritajiet kompetenti tal-infurzar tal-liġi, dettalji tal-kuntatti f'każijiet ta' urġenza u ftehimiet 

bilaterali jew oħrajn li nżammu. Barra minn hekk, huma jipprovdu formola mhux obbligatorja ta' 

talba għal informazzjoni u intelligence.

Il-kontenut ta' dawn il-kategoriji jiddependi mil-leġislazzjoni nazzjonali u fl-iskedi informattivi 

nazzjonali fl-Anness III għal-Linji Gwida hemm imniżżla xi gwida prattika. Mingħajr ma 

jillimitaw, dawn il-listi jagħtu t-tip ta' informazzjoni disponibbli fil-kuntest tad-Deċiżjoni Qafas.

F'konformità mal-Artikolu 6(1) tad-Deċiżjoni Qafas, l-iskambju ta' informazzjoni u intelligence li 

japplika r-regoli tad-Deċiżjoni Qafas jista' jsir b'kull mezz eżistenti ta' kooperazzjoni internazzjonali 

fl-infurzar tal-liġi.

  
2 Linji Gwida dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI, ara d-

dok. 9512/1/10 REV 1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 
COMIX 346 + COR 1
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Minkejja dan, inħass li jkun siewi li titfassal lista ta' kuntatti li tista' tintuża f'każijiet ta' urġenza (l-

Anness V tal-Linji Gwida).

Id-Deċiżjoni Qafas 2006/960/ĠAI ma ddefinixxietx il-kunċett ta' urġenza u l-Istati Membri qablu 

dwar approċċ raġonevoli għall-Artikolu 4 (1) biex jiżguraw li l-kunċett ta' urġenza jiġi interpretat 

b'mod ristrett. Jekk talba tkunx urġenti għandu jiġi vvalutat fuq bażi ta' każ b'każ u l-Linji Gwida 

jinkludu tagħrif dwar dak li jiddetermina liema ċirkostanzi jistgħu jitqiesu "urġenti".

Informazzjoni u intelligence għandhom jiġu kondiviżi wkoll mal-Europol u l-Eurojust dment li l-

iskambju jirreferi għal reat jew attività kriminali li tagħmel parti mill-mandat tagħhom. Fil-

kooperazzjoni mal-Europol jintużaw kodiċijiet ta' ġestjoni speċifiċi li huma differenti mill-

kondizzjonijiet tal-użu msemmija fil-formoli għad-DQS. Il-kodiċijiet ta' ġestjoni tal-Europol jistgħu 

jimtlew meta tintuża s-SIENA u meta tiddaħħal data fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-Europol. L-

informazzjoni u l-intelligence li jaslu għand l-Europol ser jiġu pproċessati f'konformità mal-

kodiċijiet ta' ġestjoni speċifiċi tal-Europol flimkien mal-kondizzjonijiet dwar l-użu speċifikati mill-

persuna li tibgħat il-formola.

4. Dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni dwar it-tħaddim tad-DQS

Biex tikkonforma mal-Artikolu 11 (2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/960/ĠAI, il-

Kummissjoni ħarġet rapport fil-forma ta' dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni fit-13 ta' 

Mejju 20113. Id-dokument tal-Kummissjoni ffoka fuq it-tħaddim tad-DQS fil-perijodu minn 

Diċembru 2008 sa Diċembru 2010.

Sal-31 ta' Diċembru 2010 kważi żewġ terzi tal-Istati Membri kienu ttrasponew id-DQS fil-

leġislazzjoni nazzjonali tagħhom; l-Istati Membri li ma rrispettawx l-iskadenza għat-traspożizzjoni 

indikaw proċeduri parlamentari twal bħala r-raġuni prinċipali. S'issa l-Istati Membri kkonformaw 

mad-dispożizzjonijiet dwar in-notifika ta' ftehimiet ta' kooperazzjoni bilaterali / multilaterali u dwar 

il-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali kif ukoll dwar l-awtoritajiet kompetenti skont it-tifsira tal-Artikolu 2 

(a) tad-DQS.

  
3 Ara d-dok. 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50
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Il-maġġoranza tal-Istati Membri ddikjaraw li ma jużawx id-DQS fuq bażi regolari għal talbiet ta' 

informazzjoni. B'mod partikolari, il-formoli annessi mad-DQS biex tintalab u tiġi ppreżentata l-

informazzjoni ġeneralment ma jintużawx peress li din il-proċedura titqies kumplessa u diffikultuża.

Madankollu, l-informazzjoni dwar il-proċedura tal-urġenza wriet li l-prinċipji sottostanti għad-

Deċiżjoni Qafas kienu ġew implimentati.

Id-dokument tal-Kummissjoni jikkonkludi li d-Deċiżjoni Qafas kienet għadha ma laħqitx il-

potenzjal sħiħ tagħha. Iżda l-importanza tagħha tiżdied permezz ta' aktar skambju ta' informazzjoni 

fil-qafas tad-"Deċiżjonijiet ta' Prüm" kif ukoll bil-proġett ta' koordinazzjoni tal-interoperabbiltà tal-

IMS (UMF II).

5. Valutazzjoni tal-konformità

Informazzjoni kwantitattiva affidabbli dwar skambji ta' informazzjoni tal-infurzar tal-liġi 

b'referenza espliċita għad-DQS hija pjuttost skarsa minħabba li mhux l-Istati Membri kollha 

implimentaw id-Deċiżjoni. Għaldaqstant, dan ir-rapport ma jistax jagħti stampa sħiħa tat-tħaddim 

tad-DQS.

Min-naħa l-oħra, il-fatt li l-prinċipji sottostanti tagħha, b'mod partikolari dwar il-proċedura tal-

urġenza, ġew implimentati jwassal biex wieħed jassumi li l-għan ewlieni tad-Deċiżjoni jintlaħaq 

aktar spiss milli hu ppruvat statistikament.

L-Istati Membri b'mod ġenerali kkonfermaw il-konklużjoni tal-Kummissjoni li d-Deċiżjoni Qafas 

għadha ma laħqitx il-potenzjal sħiħ tagħha. Waqt li jivvalutaw kemm qed jiġu rrispettati d-

dispożizzjonijiet tad-DQS, l-Istati Membri ġew għalhekk mistiedna mill-Presidenza biex iqisu tliet 

mistoqsijiet prinċipali:
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(a) L-għan tad-DQS, jiġifieri s-simplifikazzjoni tal-iskambju transkonfinali tal-

informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, qiegħed jinkiseb?

L-istandards ġenerali għall-iskambju transkonfinali tal-informazzjoni mitlub mid-Deċiżjoni 

kienu spiss diġà fis-seħħ. Għalhekk, intqal li l-proċess ma tjiebx b'mod partikolari. Minn perspettiva 

teknika speċifika, ġie nnotat li r-rekwiżit tal-użu tal-formoli A u B biex tiġi ppreżentata u tintalab l-

informazzjoni jikkomplika l-iskambju tal-informazzjoni għax qed jitqiesu diffikultużi. Il-

maġġoranza tal-Istati Membri jippreferu skambju ta' messaġġi b'test normali.

Madankollu, fejn tidħol il-kwistjoni ta' jekk l-Istati Membri japplikawx l-istess kondizzjonijiet 

għall-iskambju transkonfinali u dak intern tal-informazzjoni, jista' jingħad li l-kondizzjonijiet 

applikati għall-iskambju transkonfinali tal-informazzjoni mhumiex aktar stretti minn dawk applikati 

għall-iskambju tal-informazzjoni f'livell nazzjonali.

(b) Il-konformità qed tiġi affettwata minn piżijiet amministrattivi?

Il-limiti ta' żmien stabbiliti b'mod ġenerali jitqiesu siewja, b'mod partikolari f'każijiet ta' 

talbiet urġenti fejn il-proċeduri huma fis-seħħ u b'hekk jistgħu jitwieġbu fi żmien tmien sigħat jew 

inqas. Dispożizzjonijiet bħall-għoti tar-raġunijiet għaliex ma tistax titwieġeb talba fil-limiti ta' 

żmien rispettivi ma jitqisux bħala piż amministrattiv.

Madankollu, meta l-kondiviżjoni ta' informazzjoni jew intelligence mal-Europol u l-Eurojust ma 

nħassx bħala ħtieġa ġenwina tal-operat, dan tqies bħala duplikazzjoni żejda tal-isforzi jekk l-

iskambju tal-informazzjoni ma jkunx sar permezz tas-SIENA fil-każ tal-Europol, jew bħala 

mingħajr valur miżjud fil-każ tal-Eurojust.

(c) Taħt id-DQS, qed isir aktar skambju spontanju ta' informazzjoni u intelligence?

L-iskambju spontanju tal-informazzjoni huwa kkunsidrat importanti ħafna għall-

kooperazzjoni transkonfinali bejn il-pulizija. Il-modalitajiet speċifiċi tad-DQS huma flessibbli biex 

jippermettu aktar skambju transkonfinali spontanju ta' informazzjoni fejn dan jista' jiffaċilita l-kxif, 

il-prevenzjoni jew l-investigazzjoni ta' reati skont il-mandat ta' arrest Ewropew. Il-messaġġi jiġu 

skambjati bil-mezzi kollha eżistenti iżda rari jiġi speċifikat li dan qed isir abbażi tad-DQS.
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6. Konklużjonijiet

L-Istati Membri jiddikjaraw li d-DQS għadha ma laħqitx il-potenzjal sħiħ tagħha. Dan jista' 

jintlaħaq billi tiġi implimentata kompletament u permezz tas-simplifikazzjoni tal-formoli iżda wkoll 

bl-iżvilupp ta' skambju strutturat tal-informazzjoni, fost oħrajn permezz tal-Universal Messaging 

Format (UMF), u bl-iffokar fuq is-SIENA bħala l-mezz ippreferut għall-iskambju tal-informazzjoni.

Barra minn hekk, mill-perspettiva tal-organizzazzjoni, ġie ssuġġerit li jsir aktar progress fl-

implimentazzjoni tal-Punti ta' Kuntatt Uniċi (SPOC) u biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni fil-livell 

operattiv dwar il-possibbiltajiet u l-modalitajiet tal-iskambju transkonfinali tal-informazzjoni għall-

finijiet tal-infurzar tal-liġi.

________________________


