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I. DAĦLA
Dan huwa d-dsatax-il rapport dwar il-progress ulterjuri li sar lejn il-bini ta’ Unjoni tas-Sigurtà effettiva
u ġenwina u li jkopri l-iżviluppi taħt żewġ pilastri ewlenin: l-indirizzar tat-terroriżmu u tal-kriminalità
organizzata u l-mezzi li jappoġġawhom; u t-tisħiħ tad-difiżi tagħna u l-bini ta’ reżiljenza kontra dan ittheddid.
“L-Ewropej bir-raġun jistennew li l-Unjoni tagħhom iżżommhom sikuri. Is-sigurtà kienet fost l-ogħla
prijoritajiet tal-Kummissjoni Juncker sa mill-bidu nett. Fl-“Aġenda strateġika ġdida 2019-2024” talKunsill Ewropew, l-objettiv li “jiġu protetti ċ-ċittadini u l-libertajiet” jinsab fuq quddiem nett fost lerba’ prijoritajiet ewlenin għall-Unjoni.1. Il-Kunsill Ewropew ħabbar ukoll li se jsaħħaħ l-isforzi talUnjoni u jibni fuqhom, fir-rigward tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transfruntiera, inkluż
permezz ta’ titjib fil-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri ta’
strumenti komuni.
Bis-saħħa ta’ kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, l-UE
għamlet passi sinifikanti fil-ħidma konġunta lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina, waqt li
daħħlet fis-seħħ għadd ta’ inizjattivi leġiżlattivi prijoritarji u implimentat firxa wiesgħa ta’ miżuri
mhux leġiżlattivi biex tappoġġa lill-Istati Membri tagħha u ssaħħaħ is-sigurtà għaċ-ċittadini kollha.2.
L-Unjoni ħadet azzjoni deċiżiva biex tagħlaq l-ispazju li fih joperaw it-terroristi u l-kriminali, filwaqt
li ċaħdet lit-terroristi l-mezzi biex iwettqu attakki billi qed tipprojbixxi l-akkwist u l-użu ta’ ċerti armi
tan-nar u splussivi u tillimita l-aċċess għall-finanzjament. L-UE saħħet ukoll il-kondiviżjoni ta’
informazzjoni bejn l-Istati Membri u n-nuqqasijiet ta’ informazzjoni u l-punti mhux viżibbli, filwaqt li
qed tiġġieled ir-radikalizzazzjoni, tipproteġi lill-Ewropej online, tindirizza t-theddid ċibernetiku u ttheddid bl-użu tal-internet, issaħħaħ il-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Unjoni, u ssaħħaħ ilkooperazzjoni internazzjonali fil-qasam tas-sigurtà.
Fl-istess ħin, għad hemm għadd ta’ inizjattivi prijoritarji pendenti fl-Unjoni tas-Sigurtà sakemm issir ladozzjoni mill-koleġiżlaturi. Wara l-kostituzzjoni tad-disa’ leġiżlatura tal-Parlament Ewropew fit-2 ta’
Lulju 2019, dan ir-rapport:
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jistabbilixxi fejn hija meħtieġa azzjoni mill-koleġiżlaturi biex tindirizza theddid immedjat.
Hemm ħtieġa urġenti għal azzjoni biex tiġi miġġielda l-propaganda terroristika u rradikalizzazzjoni online;
jistabbilixxi inizjattivi pendenti ta’ prijorità fl-Unjoni tas-Sigurtà li jeħtieġu azzjoni ulterjuri
mill-koleġiżlaturi biex isaħħu ċ-ċibersigurtà u jiffaċilitaw l-aċċess għall-evidenza
elettronika u jlestu l-ħidma fuq sistemi ta’ informazzjoni aktar b’saħħithom u aktar
intelliġenti għall-ġestjoni tas-sigurtà, tal-fruntieri u tal-migrazzjoni;
aġġornamenti dwar il-ħidma konġunta u urġenti mnedija f’Marzu 2019 biex tiġi vvalutata u
msaħħa s-sigurtà tan-networks 5G, fuq il-bażi tal-valutazzjonijiet nazzjonali tar-riskji li lIstati Membri ppreżentaw sal-15 ta’ Lulju 2019;
jindirizza pakkett ta’ erba’ rapporti marbuta mal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, adottat millKummissjoni fl-24 ta’ Lulju 2019, li janalizza r-riskji u l-vulnerabbiltajiet attwali tal-ħasil talflus u jivvaluta kif il-qafas regolatorju rilevanti tal-UE qed jiġi applikat fis-settur privat u
pubbliku;
jipprovdi aġġornament dwar il-progress li sar minn Marzu 20193 fl-implimentazzjoni ta’
miżuri leġiżlattivi fl-Unjoni tas-Sigurtà, fejn l-interoperabbiltà tas-sistemi ta’ informazzjoni

https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf
Għal ħarsa ġenerali, ara l-iskeda informattiva dwar “Unjoni tas-Sigurtà: Ewropa li tipproteġi”
(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-security-union_1.pdf) u t-Tmintax-il
Rapport dwar il-Progress lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina (COM(2019) 145 final, 20.3.2019).
Ara t-Tmintax-il Rapport dwar il-Progress lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina (COM(2019) 145
final, (20.3.2019).
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hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin għall-implimentazzjoni rapida u sħiħa mill-Istati
Membri;
jikkunsidra l-ħidma li għaddejja biex tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni u jiġu protetti lelezzjonijiet kontra t-theddid bl-użu tal-internet, l-isforzi biex jittejbu t-tħejjija u l-protezzjoni
kontra t-theddid għas-sigurtà, u l-kooperazzjoni mas-sħab internazzjonali dwar kwistjonijiet
ta’ sigurtà.

II. IT-TWETTIQ TAL-PRIJORITAJIET LEĠIŻLATTIVI
1. Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni online u fil-komunitajiet
Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni tinsab fil-qalba tar-rispons tal-UE għat-terroriżmu, kemm online
kif ukoll fil-komunitajiet tagħna.
L-attakk orribbli fi Christchurch, New Zealand fil-15 ta’ Marzu 2019 serva bħala tfakkira tal-biża’ ta’
kif l-internet jista’ jiġi sfruttat għal skopijiet terroristiċi, kemm jekk immexxi mill-ġiħadiżmu, kif ukoll
jekk mill-estremiżmu tal-lemin estrem jew minn kull ideoloġija estremista oħra. Il-veloċità u l-iskala li
bihom il-vidjo tal-attakk ta’ Christchurch ġie mxandar dirett fuq il-pjattaformi tal-internet enfasizzaw
l-importanza vitali tal-pjattaformi tal-internet li għandhom miżuri adegwati fis-seħħ biex iwaqqfu lpropagazzjoni rapida ta’ tali kontenut.
Bi tweġiba, fil-15 ta’ Mejju 2019, il-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern ta’ xi Stati Membri u pajjiżi terzi,
flimkien mal-President Juncker u l-pjattaformi online appoġġaw “Is-Sejħa ta’ Christchurch għallazzjoni ”’4 li tistabbilixxi azzjonijiet kollettivi bl-għan li jinqered il-kontenut terroristiku u estremista
vjolenti fuq l-internet. Ittieħdu impenji ulterjuri f’dan ir-rigward, mill-G75 u l-G206.
Il-Kummissjoni diġà indirizzat il-periklu ċar u preżenti li jirriżulta minn kontenut terroristiku online
mal-proposta leġiżlattiva li l-President Juncker ħabbar fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni tal2018, li jipproponi qafas legali ċar u armonizzat biex jiġi evitat l-użu ħażin ta’ fornituri ta’ servizzi ta’
hosting għat-tixrid ta’ kontenut terroristiku online7. Il-miżuri proposti jimponi l-obbligu fuq ilpjattaformi tal-internet li jeliminaw il-kontenut terroristiku fi żmien siegħa meta jirċievu ordni ta’
tneħħija mill-awtoritajiet kompetenti fi kwalunkwe Stat Membru. Barra minn hekk, jekk ikun hemm
abbuż ta’ pjattaforma biex jinxtered kontenut terroristiku, ikun hemm l-obbligu li jsir użu minn miżuri
proattivi biex jiġi identifikat dan il-kontenut u jiġi evitat li dan jerġa’ jitfaċċa – b’regoli u salvagwardji
ċari. L-awtoritajiet tal-Istati Membri jkollhom jiżguraw kapaċità dedikata tal-infurzar tal-liġi birriżorsi biex effettivament jidentifikaw kontenut terroristiku u joħorġu ordnijiet ta’ tneħħija.
Dan se jippermetti sistema rapida u effettiva madwar l-Unjoni kollha, u se jdaħħal fis-seħħ
salvagwardji robusti, inklużi mekkaniżmi effettivi ta’ lment u dispożizzjoni għal rimedju ġudizzjarju.
Il-miżuri proposti se jgħinu biex jiggarantixxu l-funzjonament mingħajr xkiel tas-Suq Uniku Diġitali,
waqt li jżidu s-sigurtà u t-tisħiħ ta’ fiduċja online u jsaħħu s-salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u
l-informazzjoni.
Fil-Kunsill, il-Ministri tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni qablu dwar approċċ ġenerali dwar il-proposta
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https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/05/15/the-christchurch-call-to-action-to-eliminate-terroristand-violent-extremist-content-online.en. Il-President Franċiż Emmanuel Macron u l-Prim Ministru ta’ New
Zealand Jacinda Ardern stiednu lill-Mexxejja u lill-pjattaformi online f’Pariġi fil-15 ta’ Mejju 2019 biex
iniedu din l-inizjattiva.
https://www.elysee.fr/en/g7/2019/04/06/g7-interior-ministers-meeting-what-are-the-outcomes
Fil-G20 f’Osaka bejn it-28 u d-29 ta’ Ġunju 2019, il-mexxejja affermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom li
jaġixxu biex jipproteġu lill-poplu minn estremiżmu terroristiku u vjolenti li jwassal għat-terroriżmu li
jisfrutta
l-internet
(https://g20.org/pdf/documents/en/FINAL_G20_Statement_on_Preventing_Terrorist_and_VECT.pdf).
COM(2018) 640 final (12.9.2018).
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f’Diċembru 2018. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari f’April 2019. IlKummissjoni tappella liż-żewġ koleġiżlaturi biex jidħlu f’negozjati interistituzzjonali kemm
jista’ jkun malajr fir-rigward ta’ din l-inizjattiva ta’ prijorità biex jitneħħa l-kontenut
terroristiku online, bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim rapidu dwar qafas regolatorju tal-UE b’regoli u
salvagwardji ċari.
B’mod parallel, il-Kummissjoni qed tkompli l-kooperazzjoni ma’ pjattaformi online fil-qafas talForum tal-UE dwar l-Internet8. Kif imħabbar mill-President Juncker fil-laqgħa ta’ Pariġi tal-15 ta’
Mejju 2019 dwar “Is-Sejħa ta’ Christchurch għall-Azzjoni”, il-Kummissjoni, flimkien mal-Europol,
bdiet il-ħidma fuq l-iżvilupp ta’ protokoll ta’ kriżi tal-UE biex il-gvernijiet u l-pjattaformi talinternet ikunu jistgħu jirreaġixxu malajr u b’mod koordinat għat-tixrid ta’ kontenut terroristiku online,
pereżempju wara attakk terroristiku minnufih. Din il-ħidma hija parti mill-isforzi fil-livell
internazzjonali biex tiġi implimentata s-“Sejħa ta’ Christchurch għall-Azzjoni”. Minbarra aktar
diskussjonijiet mal-Istati Membri u l-industrija u eżerċizzju madwar il-mejda ppjanat għal Settembru
2019 biex tiġi simulata sitwazzjoni ta’ emerġenza, il-Kummissjoni se torganizza laqgħa Ministerjali
tal-Forum tal-UE dwar l-Internet fis-7 ta’ Ottubru 2019 bil-ħsieb li tapprova l-protokoll tal-UE dwar
il-kriżi.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni qed tkompli bl-isforzi tagħha biex tappoġġa lill-Istati Membri u
lill-atturi lokali fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni fuq il-post fil-komunitajiet
lokali madwar l-Ewropa. Dan jeħtieġ sforzi fit-tul u sostenibbli li jinvolvu l-atturi rilevanti kollha fillivell lokali, nazzjonali u tal-UE. Il-Bord ta’ Tmexxija għall-azzjonijiet tal-Unjoni dwar ilprevenzjoni u l-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni, li twaqqaf f’Awwissu 2018 biex jagħti pariri lillKummissjoni dwar kif għandu jissaħħaħ ir-rispons tal-politika tal-UE f’dan il-qasam, organizza t-tieni
laqgħa tiegħu fis-17 ta’ Ġunju 2019 biex jesplora aktar azzjonijiet f’oqsma prijoritarji bħarradikalizzazzjoni fil-ħabsijiet u l-ġlieda kontra ideoloġiji estremisti. Billi l-operaturi fl-ewwel linja u
tal-lokal ikunu fl-aħjar pożizzjoni biex jidentifikaw sinjali bikrija ta’ twissija tar-radikalizzazzjoni u
modi kif dawn jistgħu jiġu indirizzati, in-Network ta’ Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni9
ffinanzjat mill-UE qed ikompli jappoġġa lil dawk li jintervjenu fuq quddiem, filwaqt li jgħaqqad
madwar 5 000 operaturi mis-soċjetà ċivili, mill-iskejjel u mill-pulizija, kif ukoll il-koordinaturi
nazzjonali u dawk li jfasslu l-politika.
Il-kollaborazzjoni reċenti tal-operaturi fl-ewwel linja fin-Network wasslet għal fehim aktar profond
tal-isfidi tal-estremiżmu tal-lemin estrem. Din is-sena n-Network ta’ Sensibilizzazzjoni dwar irRadikalizzazzjoni se jippubblika skedi informattivi biex jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika u lillprattikanti biex jidentifikaw il-forom ewlenin u l-manifestazzjonijiet ta’ estremiżmu Iżlamiku u tallemin estrem, bħan-narrattivi ewlenin, il-lingwa, il-forom, is-simboli, it-tipoloġiji u l-istrateġiji. Flaħħar nett, billi l-atturi lokali u l-ibliet huma minn ta’ quddiem fil-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u
l-ġlieda kontriha, il-Kummissjoni qed tappoġġa inizjattivi mmexxija minn bliet kontra rradikalizzazzjoni. B’segwitu għal Konferenza dwar “Il-Bliet tal-UE kontra r-Radikalizzazzjoni” fis-26
ta’ Frar 2019, l-ewwel laqgħa ta’ grupp pilota ta’ madwar 20 belt ospitata mis-Sindku ta’ Strasburgu
saret fit-8 ta’ Lulju 2019 biex jiżdied l-iskambju tal-aħjar prattiki u jissaħħu l-isforzi tal-bliet f’dan ilqasam.
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Imniedi fl-2015, il-Forum tal-UE dwar l-Internet ilaqqa’ flimkien lill-Ministri tal-Affarijiet Interni talUE, lill-industrija tal-internet u lil partijiet ikkonċernati oħra biex jaħdmu flimkien fi sħubija volontarja
biex jindirizzaw l-użu ħażin tal-internet minn gruppi terroristiċi u biex jipproteġu liċ-ċittadini.
Fl-2011, il-Kummissjoni stabbilixxiet in-Network ta’ Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni biex
ilaqqa’ flimkien lill-operaturi fl-ewwel linja u tal-lokal. Fl-2015, il-Kummissjoni saħħet in-network billi
waqqfet iċ-Ċentru ta’ Eċċellenza tan-Network ta’ Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni biex
tiżviluppa gwida aktar immirata, servizzi ta’ appoġġ u konsulenza għall-partijiet ikkonċernati fl-Istati
Membri u żżid l-għarfien espert u l-ħiliet ta’ atturi differenti. Għal aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet
tan-Network ta’ Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni, ara: https://ec.europa.eu/home-affairs/whatwe-do/networks/radicalisation_awareness_network_en.
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B’mod parallel, għaddejja ħidma fl-appoġġ ta’ pajjiżi sħab fl-indirizzar tar-radikalizzazzjoni li tista’
twassal għat-terroriżmu, inkluż fil-ħabsijiet.
Sabiex tiġi miġġielda t-theddida ppreżentata minn kontenut terroristiku online, il-Kummissjoni
tappella lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill:
 biex jidħlu f’negozjati dwar il-proposta leġiżlattiva għall-prevenzjoni tat-tixrid ta’ kontenut
terroristiku online, bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim rapidu dwar qafas regolatorju tal-UE b’regoli u
salvagwardji ċari.
2.

It-tisħiħ taċ-ċibersigurtà

Iċ-ċibersigurtà għadha sfida ewlenija għas-sigurtà. L-UE għamlet progress importanti10 fit-trattament
ta’ theddid ċibernetiku “klassiku” li jimmira s-sistemi u d-data, filwaqt li implimentat l-azzjonijiet
stabbiliti fil-Komunikazzjoni Konġunta ta’ Settembru 201711 dwar “Ir-Reżiljenza, id-Deterrenza u dDifiża: Nibnu sigurtà ċibernetika b’saħħitha għall-UE”. Din il-Komunikazzjoni tinkludi l-Att tal-UE
dwar iċ-Ċibersigurtà12 li jagħti mandat permanenti lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċĊibersigurtà, li jsaħħaħ ir-rwol tagħha, u li jistabbilixxi qafas tal-UE għaċ-ċertifikazzjoni taċċibersigurtà. Il-Kummissjoni indirizzat ukoll rekwiżiti speċifiċi għas-settur, pereżempju permezz tarRakkomandazzjoni tagħha dwar iċ-ċibersigurtà fis-settur tal-enerġija adottata fit-3 ta’ April 201913.
Iżda ż-żieda kontinwa fl-attività minn atturi malizzjużi f’firxa wiesgħa ta’ miri u vittmi, tfisser li lisforzi biex tiġi miġġielda ċ-ċiberkriminalità u biex tissaħħaħ iċ-ċibersigurtà jibqgħu prijorità għallazzjoni tal-UE.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għad iridu jilħqu qbil dwar l-inizjattiva ta’ prijorità tal-Kummissjoni
għal Ċentru Ewropew tal-Kompetenza Industrijali, tat-Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċĊibersigurtà u n-Network ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni14. Il-proposta għandha l-għan
li tappoġġa l-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali taċ-ċibersigurtà u li żżid il-kompetittività talindustrija taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni. Iż-żewġ koleġiżlaturi adottaw il-mandati ta’ negozjar tagħhom
f’Marzu 2019. Billi ma kienx possibbli li jiġu konklużi n-negozjati interistituzzjonali qabel tmiem illeġiżlatura preċedenti tal-Parlament Ewropew, dan tal-aħħar adotta formalment il-pożizzjoni tiegħu flewwel qari. Sadattant, id-diskussjonijiet bejn l-Istati Membri fil-Kunsill qed ikomplu, b’enfasi
partikolari fuq l-interazzjoni bejn ir-Regolament propost li jistabbilixxi ċ-Ċentru u n-Network ta’
Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà minn naħa waħda, u l-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali
min-naħa l-oħra. Il-Kummissjoni tappella liż-żewġ koleġiżlaturi biex ikomplu u jikkonkludu
malajr in-negozjati interistituzzjonali dwar din l-inizjattiva ta’ prijorità biex tissaħħaħ iċċibersigurtà.
Sadanittant, il-Kummissjoni qed tkompli tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni marbuta maċċibersigurtà, billi qed tpoġġi għad-dispożizzjoni EUR 135 miljun fil-qafas finanzjarju pluriennali
attwali għal proġetti f’oqsma bħaċ-ċibersigurtà f’infrastrutturi kritiċi, il-ġestjoni tas-sigurtà u talprivatezza intelliġenti, u għodod speċifiċi għaċ-ċittadini u għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju15.
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Għal aktar informazzjoni, ara l-fuljett dwar "Il-bini ta’ ċibersigurtà b’saħħitha fl-Unjoni Ewropea: irreżiljenza, id-deterrenza, id-difiża”: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/building-strongcybersecurity-european-union-resilience-deterence-defence.
JOIN(2017) 450 final (13.9.2017).
L-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà (ir-Regolament (UE) 2019/881 tas-17.4.2019) jintroduċi, għall-ewwel
darba, regoli madwar l-UE għaċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà ta’ prodotti, proċessi u servizzi. Barra minn
hekk, l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà jistabbilixxi mandat permanenti ġdid għall-Aġenzija tal-UE għaċĊibersigurtà, u jalloka wkoll aktar riżorsi lill-Aġenzija biex din tkun tista’ tilħaq l-għanijiet tagħha. Għal
aktar tagħrif dwar is-sejħa għall-proposti, ara: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu10million-eu-funding-available-projects-stepping-eus-cybersecurity-capabilities-and-cross.
C(2019) 2400 final (3.4.2019) u SWD(2019) 1240 final (3.4.2019).
COM(2018) 630 final (12.9.2018).
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/cross-cutting-activities-focus-areas
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F’Lulju 2019, il-Kummissjoni ħarġet sejħa ġdida għal proposti fl-ambitu tal-Programm ta’ Faċilità
Nikkollegaw l-Ewropa, filwaqt li poġġiet għad-dispożizzjoni EUR 10 miljun għall-finanzjament talUE għall-atturi ewlenin identifikati mid-Direttiva dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni u tannetworks (id-Direttiva NIS)16 bħall-Iskwadri Ewropej ta’ Rispons għall-Inċidenti relatati mas-Sigurtà
tal-Kompjuters, l-operaturi ta’ servizzi essenzjali (pereż. il-banek, l-isptarijiet, il-fornituri tal-utilitajiet,
il-ferroviji, il-linji tal-ajru, il-fornituri ta’ ismijiet ta’ dominji) u diversi awtoritajiet pubbliċi. Għallewwel darba, l-awtoritajiet Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà huma eliġibbli wkoll biex
japplikaw għal dan il-programm sabiex ikunu jistgħu jimplimentaw l-Att taċ-Ċibersigurtà tal-UE.
Fis-17 ta’ Mejju 2019, il-Kunsill adotta reġim ta’ sanzjonijiet, li jippermetti lill-UE timponi miżuri
restrittivi mmirati li jiskoraġġixxu l-attakki ċibernetiċi u li jirreaġixxu għalihom, attakki li
jikkostitwixxu theddida esterna għall-UE u għall-Istati Membri tagħha. Ir-reġim tas-sanzjonijiet ilġodda huwa parti mis-sett ta’ għodod taċ-ċiberdiplomazija tal-UE17, qafas għal rispons diplomatiku
konġunt tal-UE għall-attivitajiet ċibernetiċi malizzjużi 18 li jippermetti lill-UE li tagħmel użu sħiħ millmiżuri fil-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni biex tiskoraġixxi l-attivitajiet ċibernetiċi malizzjużi u
tirrispondi għalihom.
Lil hinn mit-theddid ċibernetiku li għandu fil-mira s-sistemi u d-data, l-UE qiegħda wkoll tieħu
azzjoni biex tindirizza l-isfidi kumplessi u multidimensjonali kkawżati minn theddid ibridu19. IlKunsill Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu tal-21 ta’ Ġunju 201920, saħaq li “l-UE trid tiżgura
rispons koordinat għal theddid ċibernetiku u ibridu u ssaħħaħ il-kooperazzjoni tagħha ma’ atturi
rilevanti internazzjonali”. Il-Kummissjoni tilqa’ l-fatt li l-ġlieda kontra t-theddid ibridu hija wkoll
prijorità tal-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill u li saret diskussjoni ta’ politika bbażata fuq ix-xenarju
dwar it-theddid ibridu fil-laqgħa informali ta’ bejn it-18 u d-19 ta’ Lulju 2019 tal-Ministri għallĠustizzja u l-Affarijiet Interni f’Helsinki. Saru diskussjonijiet simili bbażati fuq ix-xenarju bejn iddiretturi tal-politika tad-difiża tal-UE fis-7 u t-8 ta’ Lulju 2019 u bejn id-diretturi politiċi tal-UE fid-9
u l-10 ta’ Lulju 2019, li l-eżitu tagħhom se jiġi rrapportat lill-ministri għall-affarijiet barranin u għaddifiża f’sessjoni informali konġunta fid-29-30 ta’ Awwissu 2019.
Sabiex tissaħħaħ iċ-ċibersigurtà, il-Kummissjoni tistieden lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill:
 biex jilħqu ftehim rapidu dwar il-proposta leġiżlattiva għal Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza
Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Network ta’ Ċentri
Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni
3.

It-titjib tal-aċċess għall-infurzar tal-liġi għal evidenza elettronika

L-UE ħadet azzjoni ulterjuri biex it-terroristi u l-kriminali jiġu miċħuda l-mezzi biex jaġixxu, biex
b’hekk isir aktar diffiċli għalihom li jkollhom aċċess għall-prekursuri tal-isplussivi21, biex jiffinanzjaw
l-attivitajiet tagħhom22 u biex jivvjaġġaw mingħajr ma jinqabdu23.

16
17
18

19

20
21

Id-Direttiva (UE) 2016/1148 (6.7.2016).
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9916-2017-INIT/mt/pdf
Dan jinkludi ċiberattakki kif ukoll tentattivi ta’ attakki ċibernetiċi b’effett potenzjalment sinifikanti, li
jinvolvu, pereżempju, l-aċċess għal sistemi ta’ informazzjoni jew għall-interċettazzjoni tad-data permezz
ta’ infrastruttura diġitali bħal networks 5G (ara wkoll it-Taqsima III dwar it-tisħiħ tas-sigurtà talinfrastrutturi diġitali).
Ara r-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas Konġunt tal-2016 dwar il-ġlieda kontra t-theddid ibridu u
l-Komunikazzjoni Konġunta tal-2018 dwar iż-żieda tar-reżiljenza u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet biex jiġi
indirizzat it-theddid ibridu (SWD(2019) 200 final, 28.5.2019). Ara wkoll il-proposta leġiżlattiva ta’
Settembru 2016 għal Regolament li jistabbilixxi reġim tal-Unjoni għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, ittrasferiment, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (tfassil mill-ġdid)
(COM(2016) 616 final, 28.9.2016).
https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf
Ir-Regolament (UE) 2019/1148 (20.6.2019) dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi.
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In-negozjati dwar il-proposti tal-Kummissjoni ta’ April 2018 biex jitjieb l-aċċess għall-evidenza
elettronika, fir-rigward tal-infurzar tal-liġi jenħtieġ li jiġu ffinalizzati malajr kemm jista’ jkun – aktar
minn nofs l-investigazzjonijiet kriminali kollha llum jinvolvu talba transfruntiera għall-aċċess ta’
evidenza elettronika24. Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni ta’ negozjar tiegħu dwar proposti għal
Regolament25 biex jittejjeb l-aċċess transfruntier għal evidenza elettronika f’investigazzjonijiet
kriminali u għal Direttiva26 li tistabbilixxi regoli armonizzati dwar il-ħatra ta’ rappreżentanti legali
għall-finijiet tal-ġbir tal-evidenza fi proċedimenti kriminali. Minħabba l-importanza kruċjali tal-aċċess
effiċjenti għal evidenza elettronika għall-prosekuzzjoni u l-investigazzjoni ta’ reati transfruntiera
bħalma huma t-terroriżmu jew iċ-ċiberkriminalità, il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Parlament Ewropew
biex javvanza din il-proposta sabiex il-koleġiżlaturi jkunu jistgħu jaħdmu għal adozzjoni rapida.
B’mod parallel, il-Kummissjoni qed taħdem biex ittejjeb u tiżgura s-salvagwardji neċessarji fliskambju internazzjonali tal-evidenza elettronika fil-kuntest tan-negozjati li għaddejjin dwar itTieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni ta’ Budapest tal-Kunsill tal-Ewropa dwar iċĊiberkriminalità, kif ukoll mal-Istati Uniti f’konformità mal-mandati ta’ negozjar mogħtija millKunsill fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni fis-6-7 ta’ Ġunju 201927. IlKummissjoni ħadet sehem fl-aħħar rawnd ta’ negozjati dwar it-Tieni Protokoll Addizzjonali għallKonvenzjoni ta’ Budapest tal-Kunsill tal-Ewropa dwar iċ-Ċiberkriminalità bejn id-9-11 ta’ Lulju 2019.
Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Uniti bħalissa qed iħejju fil-livell tekniku t-tnedija formali
tan-negozjati għal Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar l-aċċess transfruntier għall-evidenza
elettronika.
Sabiex jitjieb l-aċċess għall-infurzar tal-liġi għall-evidenza elettronika, il-Kummissjoni tappella
lill-Parlament Ewropew:
 biex jadotta l-mandat ta’ negozjar tiegħu dwar il-proposti leġiżlattivi dwar l-evidenza elettronika
biex iniedu mingħajr dewmien diskussjonijiet ta’ trilogu mal-Kunsill. (Prijorità tad-Dikjarazzjoni
Konġunta)
4. Sistemi ta’ informazzjoni aktar b’saħħithom u aktar intelliġenti għall-ġestjoni tas-sigurtà, talfruntieri u tal-migrazzjoni
Wara l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-interoperabbiltà tas-sistemi ta’ informazzjoni28, li se jagħlqu llakuni fl-informazzjoni u l-punti mhux viżibbli billi jgħinu fl-identifikazzjoni ta’ identitajiet multipli u
l-ġlieda kontra l-frodi tal-identità, il-Kummissjoni nediet mingħajr dewmien sensiela ta’ inizjattivi
biex tappoġġa lill-Istati Membri fil-proċess ta’ implimentazzjoni, inkluż permezz ta’ finanzjament fejn
meħtieġ, kif ukoll permezz ta’ sessjonijiet ta’ ħidma biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ għarfien espert u
l-aħjar prattika. Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Aġenziji tal-UE, l-Istati Membri kollha u l-pajjiżi
22

23

24

25

26

27

28

Id-Direttiva (UE) 2019/1153 (11.7.2019) li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta’ informazzjoni
finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni
ta’ ċerti reati kriminali.
Ir-Regolament dwar it-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-dokumenti ta'
residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom
ta' moviment liberu.
Hija meħtieġa evidenza elettronika f’madwar 85 % tal-investigazzjonijiet kriminali, u f’żewġ terzi ta’ dawn
l-investigazzjonijiet hemm bżonn li tintalab evidenza minn fornituri ta’ servizzi online ibbażati
f’ġurisdizzjoni oħra. Ara l-Valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja l-proposta leġiżlattiva (SWD(2018) 118
final (17.4.2018)).
COM(2018) 225 final (17.4.2018). Il-Kunsill adotta l-mandat ta’ negozjar tiegħu dwar ir-Regolament
propost fil-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni fis-7 ta’ Diċembru 2018.
COM(2018) 226 final (17.4.2018). Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni ta’ negozjar tiegħu dwar id-Direttiva
proposta fil-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni fit-8 ta’ Marzu 2019.
https://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2019/06/06/council-gives-mandate-tocommission-to-negotiate-international-agreements-on-e-evidence-in-criminal-matters/
Ir-Regolament (UE) 2019/817 (20.5.2019) u r-Regolament (UE) 2019/818 (20.5.2019).
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assoċjati ma’ Schengen se tkun ta’ importanza kbira sabiex jintlaħaq l-objettiv ambizzjuż li tinkiseb linteroperabbiltà sħiħa tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE għall-ġestjoni tas-sigurtà, tal-fruntieri u talmigrazzjoni sal-2020.
Dan l-objettiv jirrikjedi wkoll l-implimentazzjoni kompluta u rapida tal-leġiżlazzjoni maqbula dan laħħar biex jiġu stabbiliti sistemi ta’ informazzjoni ġodda – is- Sistema ta’ Dħul/Ħruġ tal-UE29 u sSistema Ewropea ta’ Informazzjoni u Awtorizzazzjoni30 – kif ukoll biex tissaħħaħ is-Sistema ta’
Informazzjoni ta’ Schengen31 u biex tiġi estiża s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords
Kriminali32 għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi. L-arkitettura l-ġdida għal sistemi ta’ informazzjoni aktar
b’saħħithom u aktar intelliġenti għall-ġestjoni tas-sigurtà, tal-fruntieri u tal-migrazzjoni se tagħmel
differenza fil-post biss jekk kemm-il-darba l-komponenti kollha jiġu implimentati b’mod sħiħ fil-livell
tal-Unjoni u minn kull Stat Membru, skont l-iskeda taż-żmien miftiehma.
Fl-istess ħin, hemm bżonn ta’ aktar azzjoni mill-koleġiżlaturi biex titlesta l-ħidma fuq sistemi ta’
informazzjoni aktar b’saħħithom u aktar intelliġenti għall-ġestjoni tas-sigurtà, tal-fruntieri u talmigrazzjoni.
Bħala parti mill-implimentazzjoni teknika tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’
Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar, il-Kummissjoni ppreżentat żewġ proposti fis-7 ta’ Jannar 2019 li
jistabbilixxu emendi tekniċi għar-Regolament relatat33 li huma meħtieġa biex is-sistema tiġi stabbilita
fl-intier tagħha. Il-Kummissjoni tappella lill-koleġiżlaturi biex imexxu 'l quddiem il-ħidma tagħhom
fuq l-emendi tekniċi sabiex jintlaħaq ftehim malajr kemm jista’ jkun, u b’hekk tiġi permessa limplimentazzjoni rapida u f’waqtha tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni
għall-Ivvjaġġar biex din issir operattiva fil-bidu tal-2021.
F’Mejju 2018, il-Kummissjoni ppreżentat proposta biex issaħħaħ is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar
il-Viża eżistenti34 bl-għan li tippermetti verifiki aktar dettaljati dwar l-applikanti tal-viża u biex
tagħlaq il-lakuni fl-informazzjoni permezz ta’ skambju aħjar ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri.
Il-Kunsill adotta l-mandat ta’ negozjar tiegħu fid-19 ta’ Diċembru 2018, u fit-13 ta’ Marzu 2019, ilPlenarja tal-Parlament Ewropew ivvotat ir-rapport tagħha dwar il-proposta u b’hekk ikkonkludiet lewwel qari tagħha. Il-Kummissjoni tappella għal bidu rapidu tan-negozjati bejn il-koleġiżlaturi taħt ilParlament Ewropew il-ġdid li jmiss.
F'Mejju 2016 il-Kummissjoni pproponiet li ssaħħaħ l-ambitu tal-Eurodac35 billi tinkludi mhux biss lidentifikazzjoni tal-applikanti għall-ażil iżda wkoll dik ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti illegalment
u dawk li jidħlu fl-UE b’mod irregolari. F’konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’
Diċembru 201836 u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Marzu 2019 dwar il-progress flimplimentazzjoni tal-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni,37 il-Kummissjoni tappella lillkoleġiżlaturi biex jipproċedu għall-adozzjoni tal-proposta.. Huwa neċessarju li din il-proposta
leġiżlattiva tiġi adottata biex tippermetti lill-Eurodac issir parti mill-arkitettura futura ta’ sistemi ta’
informazzjoni interoperabbli tal-UE, biex b’hekk tiġi integrata d-data kruċjali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi
terzi residenti illegalment u ta’ dawk li jkunu daħlu fl-UE b’mod irregolari.

29
30
31

32
33
34
35
36

37

Ir-Regolament (UE) 2017/2226 (30.11.2017).
Ir-Regolament (UE) 2018/1240 (12.9.2018) u r-Regolament (UE) 2018/1241 (12.9.2018).
Ir-Regolament (UE) 2018/1860 (28.11.2018), ir-Regolament (UE) 2018/1861 (28.11.2018), ir-Regolament
(UE) 2018/1862 (28.11.2018).
Ir-Regolament (UE) 2019/816 (17.4.2019).
COM(2019)3 final u COM(2019) 4 final (7.1.2019).
COM(2018) 302 final (16.5.2018).
COM(2016) 272 final (4.5.2016).
https://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2018/12/14/european-council-conclusions-13-14december-2018/
COM(2019) 126 final (6.3.2019).
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Sabiex jissaħħu s-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE għall-ġestjoni tas-sigurtà, tal-fruntieri u talmigrazzjoni, il-Kummissjoni tappella lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill:




biex jadottaw il-proposta leġiżlattiva dwar il-Eurodac(Prijorità ta’ Dikjarazzjoni Konġunta);
biex javvanzaw il-ħidma bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim rapidu dwar l-emendi tekniċi proposti li
huma meħtieġa biex tiġi stabbilita s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni
għall-Ivvjaġġar.
IT-TISĦIĦ TAS-SIGURTÀ TAL-INFRASTRUTTURI DIĠITALI

III.

Ir-reżiljenza tal-infrastruttura diġitali tagħna hija kritika għall-gvern, in-negozji, is-sigurtà tad-data
personali tagħna u l-funzjonament tal-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna. In- networks tal-ħames
ġenerazzjoni (5G) li se jintużaw fis-snin li ġejjin se jiffurmaw is-sinsla diġitali tas-soċjetajiet u lekonomiji tagħna, li jgħaqqdu biljuni ta’ ċittadini, oġġetti u sistemi, inkluż f’setturi kritiċi bħallenerġija, it-trasport, il-banek, u s-saħħa, kif ukoll sistemi ta’ kontroll industrijali li jkollhom
informazzjoni sensittiva u sistemi ta’ sikurezza ta’ appoġġ.
Bi dħul dinji stmat għal 225 EUR biljun fl-2025, il-5G huwa riżorsa ewlenija għall-Ewropa biex
tikkompeti fis-suq dinji u s-sigurtà tan-networks 5G hija kruċjali biex tiġi żgurata l-awtonomija
strateġika tal-Unjoni. L-iżgurar ta’ livell għoli ta’ ċibersigurtà jeħtieġ miżuri miftiehma kemm fillivell nazzjonali kif ukoll f’dak Ewropew, billi kwalunkwe vulnerabbiltà fin-networks 5G fi Stat
Membru wieħed taffettwa lill-Unjoni kollha kemm hi.
B’segwitu għall-appoġġ mill-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern espress fil-Kunsill Ewropew ta’ Marzu
201938, il-Kummissjoni ppreżentat Rakkomandazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà tan-networks 5G39, fis26 ta’ Marzu 2019, li tistabbilixxi azzjonijiet biex jiġu vvalutati r-riskji ta’ ċibersigurtà tan-networks
5G u biex jissaħħu l-miżuri preventivi. Ir-rakkomandazzjonijiet jibnu fuq miżuri kkoordinati tal-UE
għall-valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju, qafas effettiv għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta’
informazzjoni, u għarfien konġunt tas-sitwazzjoni tal-UE li jkopri networks kritiċi ta’ komunikazzjoni.
Bħala l-ewwel stadju tal-proċess mibdi mir-Rakkomandazzjoni, sal-15 ta’ Lulju 2019, l-Istati Membri
kollha kienu lestew il-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali tagħhom u ppreżentaw is-sejbiet tagħhom
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà, jew ħabbru li se jagħmlu dan fi żmien
qasir. Il-valutazzjonijiet tar-riskju nazzjonali segwew sett ta’ linji gwida u mudell komuni għarrappurtar dwar is-sejbiet maqbula mill-Istati Membri u l-Kummissjoni sabiex jippromwovu lkonsistenza u jiffaċilitaw l-iskambju ta’ informazzjoni dwar ir-riżultati nazzjonali fil-livell tal-UE. Ilparametri vvalutati fl-Istati Membri kollha jinkludu:





It theddidiet u l-atturi ewlenin ta’ theddid li jaffettwaw in-networks 5G;
il-grad ta’ sensittività tal-komponenti u l-funzjonijiet tan-network 5G kif ukoll ta’ assi oħra;
kif ukoll
tipi differenti ta’ vulnerabbiltajiet, inklużi dawk tekniċi kif ukoll dawk li potenzjalment
jirriżultaw mill-katina tal-provvista 5G.

Barra minn hekk, il-ħidma fuq il-valutazzjonijiet tar-riskju nazzjonali kienet tinvolvi firxa ta’ atturi
responsabbli fl-Istati Membri, skont ir-responsabbiltajiet nazzjonali, inklużi l-awtoritajiet għaċċibersigurtà, u għat-telekomunikazzjoni kif ukoll is-servizzi tas-sigurtà u l-intelliġenza, u t-tisħiħ talkooperazzjoni u l-koordinazzjoni tagħhom. B’mod parallel u fid-dawl tal-iskedi nazzjonali tagħhom
għall-implimentazzjoni tal-5G, għadd ta’ Stati Membri diġà ħadu passi biex isaħħu r-rekwiżiti tassigurtà applikabbli f’dan il-qasam, filwaqt li diversi Stati Membri oħra indikaw l-intenzjoni tagħhom li
jikkunsidraw miżuri ġodda fil-futur qrib.
38
39

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/mt/pdf
C(2019) 2335 final (26.3.2019).
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Fuq il-bażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali, l-awtoritajiet taċ-ċibersigurtà fl-Istati
Membri fil-Grupp ta’ Kooperazzjoni tas-Sistemi ta’ Networks u Informazzjoni40 se jħejju reviżjoni
konġunta tar-riskji fil-livell tal-UE sal-1 ta’ Ottubru 2019, li għandha tifforma t-tieni stadju talproċess imniedi skont ir-Rakkomandazzjoni. Fuq il-bażi ta’ dan, u bħala t-tielet stadju, il-Grupp ta’
Kooperazzjoni se jħejji sett ta’ għodod komuni tal-Unjoni ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni sal-31 ta’
Diċembru 2019 biex jiġu indirizzati r-riskji identifikati. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija tal-UE għaċĊibersigurtà se jkomplu jappoġġaw l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni.
Il-ħidma fil-Grupp ta’ Kooperazzjoni għas-Sigurtà tan-Networks u tas-Sistemi tal-Informazzjoni hija
appoġġata minn diversi fora oħra. Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi
qed iħejji stħarriġ tal-miżuri kollha eżistenti ta’ sigurtà li huma potenzjalment rilevanti għall-5G.
Grupp dedikat ġdid ta’ esperti fl-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà nieda ħidma dwar ir-reviżjoni talPanorama tat-Theddid għall-5G. Barra minn hekk, wara d-dħul fis-seħħ tal-Att dwar iċ-Ċibersigurtà
fis-27 ta’ Ġunju 2019, il-Kummissjoni u l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà se jieħdu l-passi kollha
meħtieġa biex jistabbilixxu qafas ta’ ċertifikazzjoni għall-UE kollha. L-Istati Membri ltaqgħu wkoll
fil-Kumitat tal-Istandards f’Ġunju 2019 biex jiddiskutu ċ-ċibersigurtà u l-istandardizzazzjoni
b’reazzjoni għar-Rakkomandazzjoni biex jiġu esplorati sfidi futuri għall-istandardizzazzjoni taċċibersigurtà, inklużi networks 5G, u inizjattivi ta’ politika xierqa fil-livell tal-UE..
Fl-aħħar nett, is-sigurtà tan-networks 5G hija ta’ importanza strateġika għall-Unjoni. L-investiment
barrani f'setturi strateġiċi, l-akkwist ta' assi, teknoloġiji u infrastrutturi kritiċi fl-Unjoni u l-provvista ta'
tagħmir kritiku jistgħu jkunu ta' riskju għas-sigurtà tal-Unjoni.
Il-qafas il-ġdid tal-UE għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin41 daħal fis-seħħ fl-10 ta’
April 2019. Matul it-18-il xahar li ġejjin, il-Kummissjoni u l-Istati Membri tal-UE se jieħdu l-passi
meħtieġa biex jiżguraw li l-UE tkun tista’ tapplika għalkollox ir-Regolament dwar l-Iskrinjar talInvestiment mill-11 ta’ Ottubru 2020..
IV.

IL-ĠLIEDA KONTRA L-ĦASIL TAL-FLUS

Il-kapaċità tal-kriminali u t-terroristi li jittrasferixxu fondi bejn kontijiet bankarji fi kwistjoni ta’ sigħat
tippermettilhom jippreparaw b’mod aktar faċli l-atti ta’ terroriżmu tagħhom jew li b’mod illegali
jaħslu r-rikavati tal-kriminalità, fi Stati Membri differenti. Biex tindirizza din l-isfida, l-Unjoni
żviluppat qafas regolatorju solidu għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tatterroriżmu, f’konformità mal-istandards internazzjonali adottati mit-Task Force ta’ Azzjoni
Finanzjarja.
Minħabba l-ħtieġa li jinżamm il-pass max-xejriet li qed jevolvu, l-iżviluppi teknoloġiċi u l-adattament
tal-inġenwità tal-kriminali biex jiġu sfruttati l-lakuni fis-sistema, il-Kummissjoni adottat pakkett ta’
erba’ rapporti fl-24 ta’ Lulju 2019, li janalizza r-riskji u l-vulnerabbiltajiet attwali relatati mal-ħasil
tal-flus, u li jivvaluta l-mod kif il-qafas jiġi applikat mill-atturi rilevanti kemm fis-settur privat kif
40

41

Il-Grupp ta’ Kooperazzjoni għas-Sigurtà tan-Networks u tas-Sistemi tal-Informazzjoni ġie stabbilit skont
id-Direttiva (UE) 2016/1148 (6.7.2016) dwar is-sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni. Kif
previst fir-Rakkomandazzjoni, twaqqaf fluss ta’ ħidma ddedikat fil-Grupp ta’ Kooperazzjoni għas-Sigurtà
tan-Networks u tas-Sistemi tal-Informazzjoni, immexxi minn diversi Stati Membri. Il-grupp diġà ltaqa’ tliet
darbiet – f’April, f’Mejju u f’Lulju 2019 - biex jikkondividi informazzjoni dwar approċċi nazzjonali u biex
jiddiskuti kif tista’ tiġi ffaċilitata t-tħejjija tal-valutazzjoni tar-riskju kkoordinata tal-UE.
Ir-Regolament (UE) 2019/452 (19.3.2019) li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti
barranin fl-Unjoni. Il-qafas il-ġdid joħloq mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni li permezz tiegħu l-Istati Membri
u l-Kummissjoni jkunu jistgħu jiskambjaw l-informazzjoni u jqajmu tħassib relatat ma’ investimenti
speċifiċi. Jippermetti wkoll lill-Kummissjoni toħroġ opinjonijiet meta investiment ikun jippreżenta
theddida għas-sigurtà jew għall-ordni pubbliku ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, jew meta investiment
jista’ jdgħajjef proġett jew programm ta’ interess għall-UE kollha. L-Istat Membru fejn isir l-investiment
ikollu l-aħħar kelma dwar kif għandu jiġi ttrattat l-investiment.
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ukoll f’dak pubbliku42.
Il-pakkett jinkludi valutazzjoni tal-interkonnessjoni potenzjali tar-reġistri nazzjonali ċentralizzati
tal-kontijiet bankarji u tas-sistemi tal-irkupru tad-data fl-UE. Tali sistemi ċentralizzati nazzjonali
jippermettu l-identifikazzjoni ta’ kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li żżomm jew tikkontrolla
kontijiet tal-ħlas, kontijiet bankarji u kaxex ta’ depożitu sikur — informazzjoni li ta’ spiss hija kruċjali
għall-awtoritajiet kompetenti fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-Ħames
Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus43 tirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu sistemi
ċentralizzati nazzjonali bħal dawn u jipprovdu aċċess dirett lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja
nazzjonali tagħhom. Ir-regoli adottati reċentement biex jiġi ffaċilitat l-użu ta’ informazzjoni
finanzjarja biex tiġi miġġielda l-kriminalità serja44 jipprovdu lill-awtoritajiet maħtura tal-infurzar talliġi u lill-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi b’aċċess dirett għar-reġistri nazzjonali rispettivi ċentralizzati
tal-kontijiet bankarji tagħhom. Fuq il-bażi ta’ dan, u kif meħtieġ skont id-Direttiva kontra l-Ħasil talFlus, ir-rapport jivvaluta diversi soluzzjonijiet tal-IT fil-livell tal-UE, li diġà huma operattivi jew li qed
jiġu żviluppati, li jistgħu jservu ta’ mudell għal interkonnessjoni possibbli tas-sistemi nazzjonali
ċentralizzati. Billi interkonnessjoni futura madwar l-UE tal-mekkaniżmi ċentralizzati għandha tħaffef
l-aċċess għal informazzjoni finanzjarja u tiffaċilita l-kooperazzjoni transfruntiera tal-awtoritajiet
kompetenti, il-Kummissjoni beħsiebha tkompli tikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, malgvernijiet, kif ukoll mal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja, mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u
mal-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi, bħala “utenti finali” potenzjali ta’ sistema ta’ interkonnessjoni
possibbli.
Bħala parti mir-riflessjoni tal-Kummissjoni dwar il-ħidma tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja,
rapport li jivvaluta l-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jħares lejn ilkooperazzjoni kemm fl-Unjoni kif ukoll ma’ pajjiżi terzi45. Huwa jidentifika ċerti nuqqasijiet li
x’aktarx jibqgħu jeżistu sakemm il-kompiti u l-obbligi ta’ kooperazzjoni transfruntiera tal-Unitajiet
tal-Intelligence Finanzjarja jiġu spjegati b’mod aktar ċar fil-qafas legali tal-UE għall-ġlieda kontra lħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-valutazzjoni turi wkoll ħtieġa għal mekkaniżmu
aktar b’saħħtu biex jikkoordina u jappoġġa l-kooperazzjoni u l-analiżi transfruntiera.
Filwaqt li tħares lil hinn mill-ħidma eżistenti biex jiġu indirizzati l-finanzjament tat-terroriżmu u lħasil tal-flus fl-UE, u wkoll bi tweġiba għal sejħa mill-Parlament Ewropew,46 il-Kummissjoni se
tkompli tivvaluta l-ħtieġa, il-fattibbiltà teknika u l-proporzjonalità ta’ miżuri addizzjonali biex jiġi
segwit il-finanzjament tat-terroriżmu fl-UE47.
V. L-IMPLIMENTAZZJONI TA’ FAJLS PRIJORITARJI OĦRAJN DWAR IS-SIGURTÀ

42

43
44
45

46

47

Report on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal
market and relating to cross-border activities (COM (2019) 370 final ta’ 24.7.2019), Report on the
interconnection of national centralised automated mechanisms (central registries or central electronic data
retrieval systems) of the Member States on bank accounts (COM(2019) 372 final ta’ 24.7.2019), Report on
the assessment of recent alleged money laundering cases involving EU credit institutions (COM(2019) 373
final ta’ 24.7.2019), Report assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units
(COM(2019) 371 final ta’ 24.7.2019).
Id-Direttiva (UE) 2015/849 (20.5.2015).
Id-Direttiva (UE) 2019/1153 (20.6.2019).
Din il-valutazzjoni hija meħtieġa mill-Artikolu 65(2) tal-Ħames Direttiva dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil talFlus (UE) 2018/843 (30.5.2018).
Fir-rapport finali tiegħu adottat f’Diċembru 2018, il-Kumitat Speċjali tal-Parlament Ewropew dwar itTerroriżmu talab għat-twaqqif ta’ Sistema tal-Unjoni Ewropea ta’ Traċċar ta’ Finanzjament tat-Terroriżmu
mmirata lejn tranżazzjonijiet minn individwi b’rabtiet mat-terroriżmu u l-finanzjament tagħhom fiż-Żona
Unika ta’ Pagamenti bl-Euro.
Ara t-Tmintax-il Rapport dwar il-Progress lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina (COM(2019) 145
finali, (20.3.2019).
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1.

Implimentazzjoni ta’ miżuri leġiżlattivi fl-Unjoni tas-Sigurtà

L-ilħuq ta’ ftehim dwar miżuri skont l-Unjoni tas-Sigurtà mhuwiex it-tmiem tal-proċess – huwa vitali
li tiġi żgurata sussegwentement l-implimentazzjoni rapida u sħiħa tagħhom mill-Istati Membri sabiex
ikunu jistgħu jitgawdew il-benefiċċji sħaħ. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni qiegħda attivament
tappoġġa lill-Istati Membri, anki permezz ta’ finanzjament u permezz tal-iffaċilitar tal-iskambju talaħjar
prattiki.
Fejn meħtieġ, madankollu, il-Kummissjoni se tagħmel użu sħiħ mis-setgħat tagħha skont it-Trattati
għall-eżekuzzjoni tal-liġi tal-UE, inkluża l-azzjoni għall-ksur fejn xieraq.
L-iskadenza għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-UE dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet talPassiġġieri48 għaddiet fil-25 ta’ Mejju 2018. Sal-lum, 25 Stat Membru nnotifikaw it-traspożizzjoni
sħiħa lill-Kummissjoni.49. It-traspożizzjoni sħiħa għadha nieqsa f’żewġ Stati Membri, minkejja lproċeduri ta’ ksur imnedija fid-19 ta’ Lulju 201850. B’mod parallel, il-Kummissjoni tkompli tappoġġa
lill-Istati Membri kollha fl-isforzi tagħhom biex ilestu l-iżvilupp tas-sistemi tar-reġistru tal-ismijiet talpassiġġieri tagħhom, inkluż billi tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar prattiki.
L-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu51 għalqet fit-8 ta’
Settembru 2018. Sal-lum, 22 Stat Membru nnotifikaw it-traspożizzjoni sħiħa lill-Kummissjoni. Tliet
Stati Membri għadhom ma kkomunikawx l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi b’mod
sħiħ id-Direttiva, minkejja l-proċeduri ta’ ksur imnedija fit-22 ta’ Novembru 2018.52
L-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta’ armi53
għalqet fl-14 ta’ Settembru 2018. Sal-lum, 8 Stat Membru nnotifikaw it-traspożizzjoni sħiħa lillKummissjoni. Għoxrin (20) Stat Membru għadhom ma kkomunikawx l-adozzjoni ta’ miżuri
nazzjonali li jittrasponu b’mod komplut id-Direttiva, minkejja l-proċeduri ta’ ksur li tnedew fit-22 ta’
Novembru 201854.
Fir-rigward tat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi talProtezzjoni tad-Data55, l-iskadenza għat-traspożizzjoni għalqet fis-6 ta’ Mejju 2018. Sal-lum, 20 Stat
Membru nnotifikaw it-traspożizzjoni sħiħa lill-Kummissjoni.56. Seba’ Stati Membri għadhom ma
kkomunikawx l-adozzjoni ta’ miżuri nazzjonali li jittrasponu b’mod komplut id-Direttiva, minkejja lproċeduri ta’ ksur li l-Kummissjoni nediet fid-19 ta’ Lulju 2018 57.
L-Istati Membri kellhom sad-9 ta’ Mejju 2018 biex jittrasponu d-Direttiva dwar is-sigurtà tas-

48
49

50

51
52

53
54

55
56
57

Id-Direttiva (UE) 2016/681 (27.4.2016).
Ir-referenzi biex titlesta n-notifika tat-traspożizzjoni jqisu d-dikjarazzjonijiet tal-Istati Membri u huma
mingħajr preġudizzju għall-kontroll tat-traspożizzjoni mis-servizzi tal-Kummissjoni.
Is-Slovenja nnotifikat traspożizzjoni parzjali. Spanja ma nnotifikatx it-traspożizzjoni (is-sitwazzjoni fl-24
ta’ Lulju 2019).
Id-Direttiva (UE) 2017/541 (15.3.2017).
Il-Polonja nnotifikat traspożizzjoni parzjali. Il-Greċja u l-Lussemburgu ma nnotifikawx it-traspożizzjoni
(is-sitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
Id-Direttiva (UE) 2017/853 (17.5.2017).
Il-Belġju, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Litwanja, il-Polonja, il-Portugall, l-Iżvezja u r-Renju Unit innotifikaw
traspożizzjoni parzjali. Il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Ċipru, il-Lussemburgu, l-Ungerija, inNetherlands, ir-Rumanija, is-Slovenja, is-Slovakkja u l-Finlandja ma nnotifikawx it-traspożizzjoni (issitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
Id-Direttiva (UE) 2016/680 (27.4.2016).
Għoxrin (20) Stat Membru temmew it-traspożizzjoni (is-sitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019)
Il-Latvja, il-Portugall, is-Slovenja u l-Finlandja nnotifikaw traspożizzjoni parzjali. Il-Greċja u Spanja ma
nnotifikawx it-traspożizzjoni. Għalkemm il-Ġermanja nnotifikat traspożizzjoni sħiħa, il-Kummissjoni tqis
li din it-traspożizzjoni mhijiex kompluta (is-sitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
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sistemi tan-networks u tal-informazzjoni58 fil-liġi nazzjonali. Sal-lum, 26 Stat Membru nnotifikaw
traspożizzjoni sħiħa lill-Kummissjoni filwaqt li żewġ (2) Stati Membri ttrasponew id-Direttiva
parzjalment59. Barra minn hekk, sad-9 ta’ Novembru 2018, l-Istati Membri kienu meħtieġa
jidentifikaw l-operaturi ta’ servizzi essenzjali f’konformità mad-Direttiva. Sad-9 ta’ Mejju 2019, ilKummissjoni kienet mistennija tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta lkonsistenza tal-approċċ fl-identifikazzjoni ta’ operaturi ta’ servizzi essenzjali identifikati fit-territorju
tagħhom. Madankollu, billi numru ta’ Stati Membri kienu għadhom iridu jippreżentaw informazzjoni
kompluta dwar il-proċess ta’ identifikazzjoni, il-Kummissjoni kellha tipposponi r-rapport tagħha għal
aktar tard.
Il-Kummissjoni qed tivvaluta t-traspożizzjoni tar-Raba' Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus60, filwaqt
li qed taħdem ukoll biex tivverifika li r-regoli jiġu implimentati mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni
hija involuta fi proċeduri ta’ ksur kontra 24 Stat Membru billi vvalutat li l-komunikazzjonijiet li
rċeviet mingħand l-Istati Membri ma jirrappreżentawx traspożizzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva.61
Il-Kummissjoni tappella lill-Istati Membri, b’mod urġenti, biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex
jittrasponu b’mod intier id-Direttivi li ġejjin fil-liġi nazzjonali u jikkomunikawhom lillKummissjoni:
 id-Direttiva tal-UE dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri: Stat Membru wieħed għad irid
jinnotifika t-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u Stat Membru ieħor jeħtieġ ilesti n-notifika tattraspożizzjoni62;
 id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu: żewġ Stati Membri għad iridu jinnotifikaw ittraspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u Stat Membru wieħed għad irid ilesti n-notifika tattraspożizzjoni;63;
 id-Direttiva dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess tal-armi:12-il Stat Membru għad iridu
jinnotifikaw it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u tmin Stati Membri jridu jlestu n-notifika tattraspożizzjoni;64;
 id-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi tal-Protezzjoni tad-Data: żewġ Stati Membri għad iridu
jinnotifikaw it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u ħames Stati Membri jeħtieġ li jtemmu n-notifika
tat-traspożizzjoni65;
 id-Direttiva dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni tan-networks: żewġ Stati Membri
għad iridu jlestu n-notifika ta’ traspożizzjoni.66; kif ukoll
 ir-Raba’ Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus: 24 Stat Membru għad iridu jlestu n-notifika ta’
traspożizzjoni.67.

58
59
60
61

62

63

64

65

66

Id-Direttiva (UE) 2016/1148 (27.4.2016).
Il-Belġju u l-Ungerija ttrasponew id-Direttiva parzjalment (is-sitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
Id-Direttiva (UE) 2015/849 (20.5.2015).
Il-Belġju, il-Bulgarija, iċ-Ċekja, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, l-Irlanda, Spanja, Franza, l-Italja,
Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, in-Netherlands, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, isSlovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit (is-sitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
Is-Slovenja nnotifikat traspożizzjoni parzjali. Spanja ma nnotifikatx it-traspożizzjoni (is-sitwazzjoni fl-24
ta’ Lulju 2019).
Il-Polonja nnotifikat traspożizzjoni parzjali. Il-Greċja u l-Lussemburgu ma nnotifikawx it-traspożizzjoni
(is-sitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
Il-Belġju, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Litwanja, il-Polonja, il-Portugall, l-Iżvezja u r-Renju Unit innotifikaw
traspożizzjoni parzjali. Il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Ċipru, il-Lussemburgu, l-Ungerija, inNetherlands, ir-Rumanija, is-Slovenja, is-Slovakkja u l-Finlandja ma nnotifikawx it-traspożizzjoni (issitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
Il-Latvja, il-Portugall, is-Slovenja u l-Finlandja nnotifikaw traspożizzjoni parzjali. Il-Greċja u Spanja ma
nnotifikawx it-traspożizzjoni. Għalkemm il-Ġermanja nnotifikat traspożizzjoni sħiħa, il-Kummissjoni tqis
li din it-traspożizzjoni mhijiex kompluta (is-sitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
il-Belġju u l-Ungerija ttrasponew parzjalment id-Direttiva (is-sitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
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2. Il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni u l-protezzjoni tal-elezzjonijiet kontra theddid ieħor marbut
maċ-ċibernetika
Il-protezzjoni tal-proċessi u l-istituzzjonijiet demokratiċi mid-diżinformazzjoni u l-interferenza relatata
hija sfida ewlenija għas-soċjetajiet madwar id-dinja. Biex dan jiġi indirizzat, l-UE stabbilixxiet qafas
sod għal azzjoni koordinata kontra d-diżinformazzjoni, b’rispett sħiħ għall-valuri Ewropej u ddrittijiet fundamentali.68. Kif stabbilit fil-Komunikazzjoni Konġunta tal-14 ta’ Ġunju 2019 dwar limplimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni kontra d-Diżinformazzjoni69, il-ħidma fuq diversi linji
komplementari għenet biex jitnaqqas l-ispazju għad-diżinformazzjoni u biex tiġi tippreserva l-integrità
tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.
Il-Kunsill Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu tal-21 ta’ Ġunju 201970, laqa’ l-intenzjoni talKummissjoni li tagħmel evalwazzjoni fil-fond tal-implimentazzjoni tal-impenji mwettqa minn
pjattaformi online u minn firmatarji oħra skont il-Kodiċi ta’ Prattika Kontra d-Diżinformazzjoni71 u
stieden lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentat Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta'
Sigurtà biex jivvalutaw kontinwament u jirrispondu b’mod xieraq għan-“natura li qed tevolvi tattheddid u r-riskju dejjem jikber ta’ interferenza malizzjuża u tal-manipulazzjoni online assoċjati maliżvilupp tal-Intelliġenza Artifiċjali u t-tekniki tal-ġbir ta’ data”.
Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli se javvanzaw il-ħidma tiegħu f’dan il-qasam f’konformità
mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. F’Marzu 2019, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli
waqqfu Sistema ta’ Twissija Bikrija fost l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri biex jiffaċilitaw ilkondiviżjoni ta’ ideat relatati ma’ kampanji ta’ diżinformazzjoni u jikkoordinaw ir-reazzjonijiet. Lewwel laqgħa tal-punti ta’ kuntatt tal-Istati Membri wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew saret
f’Tallinn fit-3 u l-4 ta’ Ġunju 2019. Biex tissaħħaħ aktar is-Sistema ta’ Twissija Rapida, irRappreżentant Għoli u l-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, se jirrevedu lfunzjonament tas-Sistema ta’ Twissija Rapida fil-ħarifa tal-2019. Huma se jiżviluppaw ukoll
metodoloġija komuni għall-analiżi u l-espożizzjoni ta’ kampanji ta’ diżinformazzjoni kif ukoll
sħubijiet aktar b’saħħithom ma’ sħab internazzjonali bħall-G7 u n-NATO.
Qed tkompli wkoll il-ħidma fin-Network Ewropew ta’ Kooperazzjoni fl-Elezzjonijiet72 li organizza
l-ewwel laqgħa fis-7 ta’ Ġunju 2019 biex jevalwa l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Dawn ir67
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69
70
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Il-Belġju, il-Bulgarija, iċ-Ċekja, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, l-Irlanda, Spanja, Franza, l-Italja,
Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, in-Netherlands, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, isSlovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit (is-sitwazzjoni fl-24 ta’ Lulju 2019).
Ara l-Pjan ta’ Azzjoni kontra d-Diżinformazzjoni (JOIN (2018) 36 final tat-5.12.2018).
JOIN(2019) 12 final (14.6.2019).
https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf Is-sejħa tal-Kunsill
Ewropew tibni fuq il-kontribut tal-Presidenza Rumena tal-Kunsill kif ukoll tal-Kummissjoni u tarRappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà dwar it-tagħlimiet li ttieħdu firrigward tad-diżinformazzjoni u biex jiġu żgurati elezzjonijiet liberi u ġusti, inkluża l-Komunikazzjoni
Konġunta dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni kontra d-Diżinformazzjoni.
Il-Kodiċi ta’ Prattika kien iffirmat mill-pjattaformi online Facebook, Google u Twitter, Mozilla, kif ukoll
minn dawk li jirreklamaw u mill-industrija tar-reklamar, f’Ottubru 2018, u jistabbilixxi standards
awtoregolatorji biex tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni. Il-Kodiċi għandu l-għan li jikseb l-objettivi
stabbiliti mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ April 2018 dwar l-indirizzar tad-diżinformazzjoni
online (COM/2018/236 final tas-26.4.2018) billi jistabbilixxi firxa wiesgħa ta’ impenji, mit-trasparenza firriklamar politiku sal-għeluq ta’ kontijiet foloz u d-demonetizzazzjoni ta’ dawk li jqassmu ddiżinformazzjoni.
In-Network Ewropew ta’ Kooperazzjoni dwar l-Elezzjonijiet jiġbor flimkien il-punti ta’ kuntatt ta’
networks nazzjonali ta’ kooperazzjoni elettorali tal-awtoritajiet b’kompetenza għal kwistjonijiet elettorali u
l-awtoritajiet responsabbli mill-monitoraġġ u l-infurzar tar-regoli relatati ma’ attivitajiet online rilevanti
għall-kuntest elettorali. In-Network Ewropew ta’ Kooperazzjoni dwar l-Elezzjonijiet iservi ta’ twissija dwar
theddid, ta’ skambju tal-aħjar prattiki fost in-networks nazzjonali, jiddiskuti soluzzjonijiet komuni għal
sfidi identifikati u jħeġġeġ proġetti u eżerċizzji komuni fost in-networks nazzjonali.
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riflessjonijiet u kontributi ulterjuri mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, il-partiti politiċi u lpjattaformi online se jikkontribwixxu għar-rapport komprensiv tal-Kummissjoni dwar l-elezzjonijiet
tal-Parlament Ewropew li għandu jiġi adottat f’Ottubru 2019. L-Istati Membri użaw in-network firrigward tal-elezzjonijiet differenti għal dawk tal-Parlament Ewropew, li jenfasizza l-utilità usa’ tiegħu
biex tiġi żgurata l-integrità tad-demokrazija fl-UE.
Il-Kummissjoni se tkompli wkoll timmonitorja u tippromwovi l-implimentazzjoni tal-impenji meħuda
mill-pjattaformi
fil-Kodiċi
ta’
Prattika
kontra
d-Diżinformazzjoni
.
Ir-rapporti pprovduti minn Google, Twitter u Facebook skont il-Kodiċi ta’ Prattika juru li l-pjattaformi
kollha ħadu azzjoni qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew billi ħabbru reklami politiċi u
poġġewhom għad-dispożizzjoni tal-pubbliku permezz ta’ libreriji li jistgħu jiġu kkonsultati. Fl-istess
ħin, hemm lok għal titjib kif identifikat mill-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għas-Servizzi tal-Midja
Awdjoviżiva.73. B’mod partikolari, għad hemm nuqqas ta’ aċċess għal data mhux ipproċessata
dettaljata meħtieġa għal monitoraġġ komprensiv. Fl-aħħar nett, jeħtieġ li l-pjattaformi jagħtu lillkomunità ta’ riċerka aċċess effettiv għad-data, f’konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data
personali. Aktar tard din is-sena, il-Kummissjoni se twettaq valutazzjoni komprensiva talimplimentazzjoni tal-impenji kollha skont il-Kodiċi ta’ Prattika matul il-perjodu inizjali tagħha ta’ 12il xahar. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra azzjonijiet ulterjuri, inklużi dawk ta’ natura
regolatorja, biex ittejjeb ir-rispons tal-UE għad-diżinformazzjoni fit-tul.
3.

Stat ta’ tħejjija u protezzjoni

It-tisħiħ tad-difiża u l-bini ta’ reżiljenza kontra t-theddid għas-sigurtà huma aspett importanti tal-ħidma
lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina. Dan jinkludi l-appoġġ li l-Kummissjoni tagħti lill-Istati
Membri u lill-awtoritajiet lokali tagħhom għall-infurzar tal-protezzjoni ta’ spazji pubbliċi74, kif ukoll
l-appoġġ lill-Istati Membri biex itejbu t-tħejjija kontra riskji ta’ sigurtà kimiċi, bijoloġiċi,
radjoloġiċi u nukleari75, jimplimentaw iż-żewġ pjanijiet ta’ azzjoni f’dan il-qasam, kif ukoll
janalizzaw il-ħtiġijiet marbuta mal-kapaċitajiet ta’ reazzjoni relatati li għandhom jiġu żviluppati taħt
rescEU76. Fir-rigward ta’ theddid kimiku li qed jevolvi,77 f’kooperazzjoni mal-Istati Membri u
f’konsultazzjoni mas-sħab internazzjonali, il-Kummissjoni żviluppat lista ta’ sustanzi kimiċi li huma laktar ta’ tħassib f’termini ta’ użu ħażin għal finijiet terroristiċi. Il-lista tal-UE sservi bħala l-bażi għal
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Il-grupp ta’ Regolaturi Ewropej għas-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva jgħaqqad flimkien il-kapijiet jew irrappreżentanti ta’ livell għoli tal-korpi regolatorji indipendenti nazzjonali fil-qasam tas-servizzi awdjoviżivi
biex jagħtu pariri lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-UE dwar is-Servizzi talMedia Awdjoviżiva (id-Direttiva 2010/13/UE tal-10.3.2010). Fl-aħħar laqgħa tiegħu fl-20-21 ta’ Ġunju
2019 fi Bratislava, il-Grupp ippreżenta r-riżultati tal-ħidma li saret s’issa dwar id-diżinformazzjoni, b’enfasi
fuq l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2019 u l-oqsma relatati ta’ reklamar politiku u bbażat fuq
kwistjonijiet speċifiċi.
Ara l-“Prattiki tajbin għall-awtoritajiet pubbliċi u l-operaturi privati biex tissaħħaħ is-sigurtà ta’ spazji
pubbliċi”, kif stipulat fit-Tmintax-il Rapport ta’ Progress lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina
(COM(2019) 145 final tal-20.3.2019). Dan jibni fuq il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Ottubru 2017 biex jappoġġa lprotezzjoni ta’ spazji pubbliċi (COM (2017) 612 final tat-18.10.2017). Fit-5 ta’ Ġunju 2019, saret it-tielet
laqgħa tal-Forum tal-Operaturi tal-Forum tal-UE dwar il-protezzjoni tal-ispazji pubbliċi. Il-laqgħa ġabret
flimkien ir-rappreżentanti tal-Istati Membri tal-UE u l-operaturi privati ta’ spazji pubbliċi, rappreżentati
permezz ta’ 14-il assoċjazzjoni Ewropea, li jkopru s-settur tal-ospitalità, il-prestazzjonijiet diretti, il-mużika
u d-divertiment, il-parks tad-divertiment u l-attrazzjonijiet, it-trasport bl-ajru, it-trasport ferrovjarju, iċċentri kummerċjali, it-telekomunikazzjoni, kif ukoll is-servizzi tas-sigurtà privata u l-manifatturi tattagħmir tas-sigurtà.
B’ mod partikolari bl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Ottubru 2017 biex jittejjeb l-istat ta’ tħejjija
kontra riskji ta’ sigurtà kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari (COM (2017) 610 final tat-18.10.2017).
Ara l-Artikolu 12(2) tad-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni
Ċivili (17.12.2013), kif emendat bid-Deċiżjoni (UE) 2019/420 (13.3.2019)..
Ara l-azzjonijiet imsaħħa kontra t-theddid kimiku kif stabbilit fil-Ħmistax-il Rapport ta’ Progress lejn
Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina (COM (2018) 470 final tat-13.6.2018).

14

aktar ħidma biex titnaqqas l-aċċessibbiltà għal dawn is-sustanzi kimiċi, u biex issir ħidma malmanifatturi dwar it-titjib tal-kapaċitajiet ta’ detezzjoni.
It-teknoloġiji għall-inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord jippermettu firxa wiesgħa ta' operazzjonijiet.
B’espansjoni rapida matul dawn l-aħħar snin fis-suq f’sistemi ta’ inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord
għal skopijiet militari, ċivili, kummerċjali u ta’ passatemp, id-droni jirrappreżentaw opportunità
iżda wkoll theddida dejjem akbar għas-sigurtà tal-infrastruttura kritika (inkluża l-avjazzjoni), lispazji pubbliċi u l-avvenimenti, is-siti sensittivi u l-individwi. Fl-Ewropa, id-droni ntużaw biex
ifixklu operazzjonijiet tal-avjazzjoni u tal-infurzar tal-liġi, biex tiġi mistħarrġa l-infrastruttura kritika u
għall-prattika ta’ kuntrabandu f’ħabsijiet u lil hinn mill-fruntieri.
Il-Kummissjoni tappoġġa lill-Istati Membri biex jiġġieldu kontra t-theddida dejjem tikber mid-droni
għaċ-ċittadini u l-funzjonijiet tas-soċjetà kritika mingħajr ma jitwarrab l-użu ta’ benefiċċju tagħhom
pereż. f’operazzjonijiet ta’ reazzjoni għall-emerġenzi. Dan l-aħħar il-Kummissjoni adottat regoli
komuni għall-UE kollha dwar it-tħaddim sikur tad-droni78 sabiex jitnaqqas ir-riskju tal-użu
malizzjuż tagħhom, li jinkludi dispożizzjonijiet li jirrikjedu reġistrazzjoni tal-operaturi u li jippermettu
l-identifikazzjoni remota. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tappoġġa lill-Istati Membri billi tissorvelja
x-xejriet fl-evoluzzjoni tat-theddida mid-droni, tiffinanzja proġetti ta’ riċerka rilevanti u miżuri ta’ bini
tal-kapaċità, u tiffaċilita l-iskambju bejn l-Istati Membri u partijiet ikkonċernati oħra. Biex iżżid dan lappoġġ, il-Kummissjoni se torganizza konferenza internazzjonali ta’ livell għoli fis-17 ta’ Ottubru
2019 biex tilqa’ kontra r-riskji li jirriżultaw mid-droni.
B’rispons għal ħtieġa ta’ pożizzjoni wiesgħa tal-politika tal-UE dwar il-protezzjoni talinfrastruttura kritika79, il-Kummissjoni ppreżentat evalwazzjoni tad-Direttiva tal-Infrastrutturi
Kritiċi Ewropej, fit-23 ta’ Lulju 201980 bħala l-qafas ġuridiku għall-identifikazzjoni u d-deżinjazzjoni
tal-infrastrutturi kritiċi Ewropej u l-valutazzjoni tal-ħtieġa li tittejjeb il-protezzjoni tagħhom. Levalwazzjoni sabet li l-kuntest li fih joperaw l-infrastrutturi kritiċi fl-Ewropa nbidel konsiderevolment
minn meta daħlet fis-seħħ id-Direttiva, inkluż bi żviluppi leġiżlattivi f’setturi li huma partikolarment
fil-mira tad-Direttiva bħall-enerġija81, u li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva huma biss parzjalment
rilevanti minħabba l-pajsaġġ evoluttiv. Fl-istess ħin, hemm appoġġ kontinwu mill-Istati Membri għallpolitika tal-UE dwar il-protezzjoni tal-infrastruttura kritika li tirrispetta s-sussidjarjetà u tipprovdi
valur miżjud.
4.

Id-dimensjoni esterna

Il-kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u pajjiżi sħab barra mill-UE hija parti
integrali mill-ħidma lejn Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina, minħabba n-natura transfruntiera u
globali tal-parti l-kbira tat-theddid ta’ sigurtà li qed tiffaċċja l-Unjoni tagħna.
L-istimulazzjoni tal-benefiċċji tal-kooperazzjoni multilaterali hija parti integrali minn dan l-isforz, u
tinkludi l-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NU, kif reċentement imsaħħa bl-iffirmar tal-qafas dwar ilġlieda kontra t-terroriżmu bejn in-NU u l-UE fi New York fl-24 ta’ April 2019, fl-okkażjoni tat-
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ĠU L 152, 11.6.2019 - Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/947 tal-24 ta’
Mejju 2019 dwar ir-regoli u l-proċeduri għall-operazzjoni ta’ inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord.
Il-Valutazzjoni Komprensiva tal-2017 tal-Politika tas-Sigurtà tal-UE (SWD(2017) 278 final, 26.7.2017)
indikat il-ħtieġa li tittieħed pożizzjoni wiesgħa dwar il-politika tal-UE għall-protezzjoni tal-infrastruttura
kritika..
Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni talinfrastruttura kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien tagħhom għandha l-għan li
ttejjeb il-protezzjoni tal-infrastruttura kritika fl-Unjoni Ewropea.
B’mod partikolari r-Regolament (UE) 2017/1938 (25.10.2017) dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà
tal-provvista tal-gass u r-Regolament (UE) 2019/941 (5.6.2019) dwar it-tħejjija għar-riskji fis-settur talelettriku.
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tieni djalogu politiku ta’ livell għoli bejn in-NU u l-UE dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu82.. Il-qafas
jippromwovi l-kooperazzjoni dwar il-bini tal-kapaċità fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-prevenzjoni u
l-ġlieda kontra l-estremiżmu vjolenti fl-Afrika, fil-Lvant Nofsani u fl-Asja. Il-qafas jidentifika oqsma
għal kooperazzjoni u prijoritajiet NU-UE sal-2020.
Il-kooperazzjoni tas-sigurtà mal-Balkani tal-Punent tirrappreżenta prijorità reġjonali partikolari, li
timplimenta għadd ta’ azzjonijiet ta’ prijorità marbuta mas-sigurtà li ġew identifikati fl-Istrateġija talBalkani tal-Punent tal-201883. Għal dan l-għan, fl-4 ta’ April 2019 il-Kummissjoni organizzat l-ewwel
laqgħa tat-Task Force Interaġenzjali għall-Balkani tal-Punent, li fiha r-rappreżentanti ta’ seba’ aġenziji
tal-UE qasmu l-esperjenza u l-kooperazzjoni operattiva msaħħa tagħhom ma’ sħab fir-reġjun, inkluż
fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-terroriżmu, l-armi tan-nar, id-drogi, it-traffikar talmigranti u t-traffikar tal-bnedmin. Saru stħarriġiet dwar ir-riskji ibridi mas-sitt pajjiżi kollha talBalkani tal-Punent. Eżempju tanġibbli ieħor tal-kooperazzjoni mar-reġjun huwa l-Ftehim dwar lIstatus tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta bejn l-UE u l-Albanija li daħal fis-seħħ fl-1 ta’
Mejju 2019, li ġie segwit minnufih bl-iskjerament ta’ timijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja talFruntiera u tal-Kosta sal-fruntiera mal-Greċja. Dan huwa l-ewwel ftehim ta’ din ix-xorta ma’ pajjiż
terz u l-ewwel skjerament ta’ timijiet lejn pajjiż terz. Ftehimiet simili għandhom jiġu ffirmati fil-futur
qrib ma’ pajjiżi oħra fir-reġjun.
Barra minn hekk, ġie skjerat uffiċjal ta’ kollegament tal-Europol fl-Albanija f’Lulju 2019 biex ikompli
jassisti lill-awtoritajiet Albaniżi fl-isforzi tagħhom biex jipprevjenu u jiġġieldu l-kriminalità
organizzata. Biex issaħħaħ il-ġlieda kontra t-traffikar tal-armi tan-nar, fis-27 ta’ Ġunju 2019, ilKummissjoni ppreżentat evalwazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni 2015-2019 dwar il-ġlieda kontra ttraffikar tal-armi tan-nar bejn l-UE u r-reġjun tax-Xlokk tal-Ewropa.84. L-evalwazzjoni turi l-valur
miżjud tal-kooperazzjoni iżda tenfasizza li għad hemm bżonn ta’ aktar sforz, pereż. bl-istabbiliment ta’
ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni effiċjenti dwar l-armi tan-nar jew bl-armonizzazzjoni tal-ġbir ta’
informazzjoni u r-rappurtar dwar is-sekwestri ta’ armi tan-nar.
L-UE tagħti prijorità ndaqs għall-iżvilupp ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi tal-Lvant Nofsani u talAfrika ta’ Fuqfil-qasam tas-sigurtà. L-UE nediet djalogu dwar is-Sigurtà mat-Tuneżija u l-Alġerija.
L-UE u t-Tuneżija organizzaw it-tielet djalogu dwar is-Sigurtà u l-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu fit-12
ta’ Ġunju f’Tuneż, filwaqt li t-tieni djalogu UE-Alġerija dwar is-Sigurtà u t-Terroriżmu sar fit-12 ta’
Novembru 2018 fl-Alġier. Għaddejjin taħditiet biex jitnieda djalogu strutturat dwar is-Sigurtà malMarokk, wara l-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni reċenti tas-27 ta’ Ġunju, li fih l-UE u l-Marokk
irrikonoxxew l-importanza li tissaħħaħ il-kooperazzjoni dwar is-sigurtà biex jiġu ffaċċjati l-isfidi
komuni. B’mod parallel, għaddejjin diskussjonijiet biex jiġi żviluppat djalogu strutturat dwar is-sigurtà
mal-Eġittu, kif ġie kkonfermat ukoll mill-aħħar laqgħa Uffiċjali Għolja bejn l-UE u l-Eġittu li saret fl10 ta’ Lulju fil-Kajr.
Fuq il-bażi tal-mandat mill-Kunsill, il-Kummissjoni bdiet taħditiet informali mal-biċċa l-kbira talpajjiżi tal-Lvant Nofsani u tal-Afrika ta’ Fuq bil-ħsieb tat-tnedija ta’ negozjati formali għal ftehim
internazzjonali għall-iskambju ta’ data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għallKooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-pajjiżi tal-Lvant
Nofsani u tal-Afrika ta’ Fuq biex jiġu miġġielda l-kriminalità serja u t-terroriżmu. F’dan il-kuntest,
il-Kummissjoni qed tippromwovi wkoll il-konklużjoni ta’ arranġamenti ta’ ħidma direttament bejn ilEuropol u l-awtoritajiet sħab fil-pajjiżi tal-Lvant Nofsani u l-Afrika ta’ Fuq , biex tipprovdi qafas
formali għal kooperazzjoni regolari fil-livell strateġiku.
L-UE u l-Istati Uniti huma sħab mill-qrib u strateġiċi fl-indirizzar ta’ theddid komuni u fit-titjib tas82
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sigurtà. Fil-laqgħa Ministerjali tagħhom tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni fid-19 ta’ Ġunju 2019, l-UE
u l-Istati Uniti affermaw mill-ġdid li l-ġlieda kontra t-terroriżmu hija fost l-ogħla prijoritajiet tagħhom.
Rigward il-Ftehim dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri bejn l-UE u l-Istati Uniti85, iż-żewġ
partijiet tennew l-importanza tal-ftehim u impenjaw ruħhom li jibdew evalwazzjoni konġunta
f’Settembru 2019 biex jivvalutaw l-implimentazzjoni tiegħu, skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim. Iżżewġ partijiet impenjaw ruħhom ukoll li jsaħħu l-isforzi konġunti tagħhom fil-ġlieda kontra tterroriżmu, inkluż billi jwessgħu l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni miġbura f’żoni ta’ ġlied għall-użu flinvestigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet.
Biex titħaffef din il-kooperazzjoni, il-Kummissjoni, flimkien mal-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda
Kontra t-Terroriżmu, ospitat sessjoni ta’ ħidma ta’ livell għoli fl-10 ta’ Lulju 2019 fi Brussell, dwar
informazzjoni mill-kamp tal-battalja. Laqqgħet flimkien uffiċjali għolja mill-ministeri tad-difiża talIstati Membri, l-affarijiet interni u l-ġustizzja, l-Istati Uniti, il-Europol, il-Eurojust u r-rappreżentanti
ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiskambjaw opinjonijiet dwar l-użu ta’ informazzjoni millkamp tal-battalja u jirriflettu flimkien dwar l-isfidi proċedurali, legali u operazzjonali li qed jiffaċċjaw
bħalissa biex jippruvaw jidentifikaw it-terroristi u jressquhom quddiem il-ġustizzja. L-UE u l-Istati
Uniti organizzaw ukollDjalogu għall-Bini ta’ Kapaċitajiet Kimiċi, Bijoloġiċi, Radjoloġiċi u Nukleari fi
Brussell
Bejn l-14-15 ta’ Mejju 2019 biex jikkoordinaw l-isforzi għat-tnaqqis ta’ theddid mill-armi tal-qerda
tal-massa u għat-tisħiħ tas-sigurtà kimika, bijoloġika, radjoloġika u nukleari fil-livell globali.
Il-ftehim dwar il-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu bejn l-UE u lIstati Uniti86 ilu fis-seħħ mill-2010 u jirregola t-trasferiment u l-ipproċessar tad-data bl-iskop li tterroristi u n-networks tagħhom jiġu identifikati, rintraċċati u segwiti. Il-ftehim fih garanziji li
jiżguraw il-protezzjoni tad-data taċ-ċittadini tal-UE u jipprevedi reviżjoni regolari ta’ “salvagwardji,
kontrolli, u dispożizzjonijiet ta’ reċiproċità”. F’rapport ta’ evalwazzjoni regolari87 ppubblikat fit-22 ta’
Lulju 2019, il-Kummissjoni nnutat li tinsab sodisfatta li l-Ftehim, inklużi s-salvagwardji u l-kontrolli
essenzjali tiegħu, qed jiġi implimentat kif xieraq. Hija tilqa’ t-trasparenza kontinwa tal-awtoritajiet talIstati Uniti fil-kondiviżjoni tal-informazzjoni, u b’hekk turi l-valur tal-Programm dwar ir-Rintraċċar
tal-Finanzjament tat-Terroriżmu fl-isforzi konġunti tagħna kontra t-terroriżmu. L-informazzjoni
pprovduta skont il-Ftehim kienet strumentali biex isiru investigazzjonijiet speċifiċi marbuta ma’
attakki terroristiċi fuq art Ewropea, inklużi l-attakki fi Stokkolma, f’Barċellona u f’Turku fl-2017. LIstati Membri u l-Europol żiedu l-użu tagħhom tal-mekkaniżmu, u d-data tal-Programm dwar irRintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu ġġenerat għadd ta’ indizji investigattivi seba’ darbiet aktar
milli fil-perjodu ta’ rappurtar preċedenti. Ir-Rieżami Konġunt li jmiss tal-ftehim huwa mistenni fl2021.
Fir-rigward tal-kooperazzjoni internazzjonali dwar l-iskambju tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri
għall-finijiet tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità serja, waqt is-17-il Summit bejn l-UE u
l-Kanada f’Montreal bejn is-17-18 ta’ Lulju 2019, l-UE u l-Kanada laqgħu l-fatt li kkonkludew
negozjati għal Ftehim ġdid dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri. Filwaqt li l-Kanada nnotat irrekwiżit tagħha għal rieżami ġuridiku, il-partijiet jimpenjaw ruħhom, soġġetti għal dan ir-rieżami, biex
jiffinalizzaw il-Ftehim malajr kemm jista’ jkun, filwaqt li jirrikonoxxu r-rwol vitali ta’ dan il-Ftehim
fit-titjib tas-sigurtà waqt li jiġu żgurati l-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali. Fir-rigward talFtehim eżistenti dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri bejn l-UE u l-Awstralja88, se ssir żjara
f’Awwissu 2019, minn tim tal-UE f’Canberra fil-kuntest tar-Rieżami Konġunt u l-Evalwazzjoni
Konġunta tal-ftehim.
Il-Kummissjoni qed taħdem ukoll mal-Istati Membri fil-Kunsill dwar pożizzjoni tal-UE għall-Erbgħin
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(40) Sessjoni li jmiss tal-Assemblea tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali li se
ssir mill-24 ta’ Settembru sal-4 ta’ Ottubru 2019. L-Assemblea se tistabbilixxi direzzjoni politika u
tipprovdi struzzjonijiet lill-Kunsill tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali dwar ilħidma teknika fuq l-istandards tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali għallipproċessar tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri. Il-Kunsill approva dokument ta’
informazzjoni mħejji mill-Kummissjoni biex jiddeskrivi l-pożizzjoni tal-Unjoni dwar il-prinċipji
ewlenin li għandhom isostnu kull standard tar-Rekords tal-Ismijiet tal-Passiġġieri fil-ġejjieni. Iddokument ta’ informazzjoni se jiġi ppreżentat lill-korp fir-rigward tal-membri tiegħu li mhumiex Stati
Membri tal-UE.
VI. KONKLUŻJONI
Bis-saħħa tal-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, l-Istati Membri u lKummissjoni, l-UE għamlet progress konsiderevoli matul dawn l-aħħar snin fil-ħidma konġunta lejn
Unjoni tas-Sigurtà effettiva u ġenwina, u qablet dwar għadd ta’ inizjattivi leġiżlattivi ta’ prijorità. LIstati Membri, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, qed jimplimentaw ukoll varjetà ta’ miżuri operattivi mhux
leġiżlattivi biex tissaħħaħ is-sigurtà għaċ-ċittadini kollha. Fl-istess ħin, għad hemm għadd ta’
inizjattivi prijoritarji pendenti fl-Unjoni tas-Sigurtà li jeħtieġu azzjoni ulterjuri mill-koleġiżlaturi biex
jindirizzaw theddid immedjat. Il-Kummissjoni tappella lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex
jieħdu l-passi meħtieġa biex jintlaħaq ftehim rapidu dwar il-proposti leġiżlattivi biex tiġi miġġielda lpropaganda terroristika u r-radikalizzazzjoni online, biex tissaħħaħ iċ-ċibersigurtà, biex jiġi ffaċilitat laċċess għal evidenza elettronika u biex titlesta l-ħidma fuq sistemi ta’ informazzjoni aktar b’saħħithom
u aktar intelliġenti għall-ġestjoni tas-sigurtà, tal-fruntieri u tal-migrazzjoni.
Il-Kummissjoni tappella lill-Istati Membri biex jimplimentaw mingħajr dewmien u kompletament illeġiżlazzjoni kollha adottata fl-Unjoni tas-Sigurtà biex jiżguraw il-benefiċċji kollha tagħha. Barra
minn hekk, il-Kummissjoni tappella lill-Istati Membri biex ikomplu jsaħħu l-ħidma kruċjali dwar
miżuri prattiċi biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-infrastrutturi diġitali, biex jiġu miġġielda ddiżinformazzjoni u theddid ieħor bl-użu tal-internet, biex jiżdiedu l-istat ta’ tħejjija u l-protezzjoni, u
biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni mas-sħab barra l-Unjoni kontra theddid kondiviż. Meħuda flimkien,
dawn il-miżuri jsaħħu b’mod kollettiv is-sigurtà taċ-ċittadini kollha.
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