SOMMARJU EŻEKUTTIV

MT

Titlu: Rapport tal-Eurojust dwar it-Traffikar tad-Droga Esperjenzi u sfidi fil-kooperazzjoni ġudizzjarja
Data:

13.04.2021

 It-traffikar tad-droga jibqa’suq li jħalli ħafna qligħ fid-dinja kollha; biss biss fl-Unjoni Ewropea
għandu valur stmat ta’ EUR 30 biljun fis-sena. L-impatt ġenerali fuq is-soċjetajiet għandu
konsegwenzi drammatiċi - għall-kura tas-saħħa, għall-governanza, għall-ekonomija u għal oqsma
oħra affettwati indirettament. Dan l-impatt jaffettwa wkoll l-infurzar tal-liġi u lill-awtoritajiet
ġudizzjarji, li jsibu lilhom infushom taħt pressjoni minħabba ż-żieda qawwija ta’ każijiet ta’
traffikar tad-droga. Ħafna Stati Membri tal-UE qed isibuha diffiċli biex jallokaw biżżejjed riżorsi
għall-ġlieda kontra l-gruppi ta’ kriminalità organizzata flessibbli ħafna li jaġixxu tul il-fruntieri.

 Barra minn hekk, in-networks tal-kriminalità organizzata li joperaw fl-Ewropa jibbenefikaw minn
fruntieri miftuħa u japprofittaw mill-kumplessità tad-diversi oqfsa legali differenti fl-UE. Biex
jiġġieldu b’mod effettiv dawn iċ-ċirkostanzi, l-awtoritajiet ġudizzjarji fl-UE u barra l-UE
jikkooperaw b’suċċess - b’appoġġ mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni filĠustizzja Kriminali (Eurojust). Żieda ulterjuri fl-għadd ta’ riferimenti lill-Eurojust tista’ tkun
mistennija fis-snin li ġejjin u għandha tittieħed inkonsiderazzjoni fl-ippjanar.

 Dan ir-rapport iħares lejn l-esperjenzi u l-isfidi fil-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-ġlieda kontra ttraffikar tad-droga. Il-metodoloġija użata kienet tikkonsisti mill-identifikazzjoni u l-analiżi ta’
għażla ta' każijiet adegwati, misluta mill-esperjenza prattika miksuba permezz tal-appoġġ talaġenzija għall-każijiet tat-traffikar tad-droga bejn l-2017 u l-2020 (1 838 każ). Din l-analiżi talkażijiet hija strutturata f’sitt kapitoli.

 Ir-rapport juri l-assistenza li l-Eurojust tipprovdi biex jingħelbu l-isfidi relatati ma’ seba’ suġġetti
li jqumu ta’ spiss, jiġifieri: Sustanzi Psikoattivi Ġodda (NPS) u (pre-)prekursuri, kooperazzjoni
ma’ pajjiżi mhux tal-UE (ftehimiet ta’ kooperazzjoni, punti ta’ kuntatt u kooperazzjoni informali),
kunsinni kkontrollati, kunflitt ta’ ġurisdizzjoni, investigazzjoni finanzjarja, traċċar u rkupru talassi, l-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropea u t-traffikar tad-droga f’ambjent diġitali.
 Abbażi ta’ din l-analiżi u l-esperjenza tal-Eurojust f’kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam, ir-rapport
jissuġġerixxi u jiddeskrivi l-aħjar prattiki għal investigazzjonijiet transfruntiera. Jinkludi
konklużjonijiet u jasal għal rakkomandazzjonijiet li jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej.
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L-isforzi tal-UE biex tindirizza l-isfidi legali fir-rigward tal-NPS (Sustanzi Psikoattivi
Ġodda) u l-prekursuri għandhom jitkomplew u jissaħħu. Sakemm l-awtoritajiet ġudizzjarji
jibqgħu jiffaċċjaw sfidi operazzjonali, l-Eurojust hija l-aħjar organizzazzjoni biex tappoġġa lillġudikatura.

Kooperazzjoni kontinwa u msaħħa ma’ pajjiżi mhux tal-UE permezz tal-Prosekuturi ta’
Kollegament tal-Eurojust, tal-Punti ta’ Kuntatt u ta’ networks jew mezzi oħra hija ta’
benefiċċju kbir f’ħafna każijiet ta’ traffikar tad-droga, u turi potenzjal addizzjonali ċar għal
investigazzjonijiet nazzjonali. F’konformità mal-istrateġija riċenti tal-UE dwar l-unjoni tassigurtà u l-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar id-drogi 2021-2025, l-Eurojust tilqa’ u tappoġġa bissħiħ l-għan li titrawwem u tittejjeb il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi mhux tal-UE, pereżempju billi
jiġu konklużi aktar ftehimiet ta’ kooperazzjoni, jiġi estiż in-network tal-Punti ta’ Kuntatt, u
titwessa’ l-kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet, aġenziji u networks oħra.
L-assistenza tal-Eurojust tista’ tkun ta’ valur miżjud partikolari f’każijiet ta’ kunsinna
kkontrollata transfruntiera biex tgħin lill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali jegħlbu l1
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ostakoli li jirriżultaw mix-xenarju legali frammentat Ewropew li għandhom jitqiesu qabel u
wara l-eżekuzzjoni ta’ kunsinna kkontrollata. Sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni ġudizzjarja
f’dan il-qasam, għandhom jiġu kkunsidrati aktar armonizzazzjoni u regolamentazzjoni
speċifika ta’ din il-miżura investigattiva fil-livell tal-UE.

Sabiex jiġu evitati riperkussjonijiet negattivi f’investigazzjonijiet paralleli, bħal kwistjonijiet
ne bis in idem, l-Eurojust toffri l-għarfien espert tagħha f’każijiet fejn jista’ jkun hemm kunflitt
ta’ ġurisdizzjonijiet. Rakkomandazzjoni (jew talba) konġunta tista’ f’xi każijiet titqies
ukoll bħala għażla siewja li tista’ tintuża biex tinkiseb opinjoni imparzjali dwar it-triq ’il
quddiem.

Intwera li investigazzjoni finanzjarja fil-każijiet tat-traffikar tad-droga u b’mod partikolari liffriżar, il-konfiska u l-irkupru tal-assi huma tal-akbar importanza, meta jitqies l-impatt
tagħhom fuq il-gruppi tal-kriminalità organizzata. Il-partijiet rilevanti huma mħeġġa biex
jagħmlu użu sħiħ mill-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi (AROs), l-Unitajiet tal-Intelligence
Finanzjarja (UIF) u networks oħra. L-Eurojust tappoġġa lill-prattikanti fl-istadji kollha talinvestigazzjoni finanzjarja u fl-implimentazzjoni prattika tar-Regolament il-ġdid dwar
ordnijiet ta’ ffriżar u ta’ konfiska (ir-Regolament (UE) 2018/1805).
In-Network Ġudizzjarju Ewropew kontra ċ-Ċiberkriminalità (EJCN) huwa attur
importanti u jipprovdi appoġġ siewi fil-ġlieda kontra t-traffikar tad-droga fuq id-darknet, fuq
il-pjattaformi virtwali jew bl-użu ta’ għodod ta’ komunikazzjoni diġitali. Peress li dawn linvestigazzjonijiet ta’ spiss jeħtieġu għarfien speċjali mhux biss fil-livell tal-infurzar tal-liġi
iżda wkoll fost l-awtoritajiet ġudizzjarji b’mod partikolari f’każ transfruntier, l-Eurojust
tinkoraġġixxi wkoll lill-prattikanti biex jagħmlu kuntatt mal-punti ta’ kuntatt
nazzjonali tagħhom tal-EJCN f’każijiet rilevanti.

It-twaqqif ta’ skwadra ta’ investigazzjoni konġunta (SIK) huwa rrakkomandat ħafna
f’każijiet ta’ traffikar tad-droga adegwati. Għall-kuntrarju ta’ tħassib mifrux, it-twaqqif ta’ SIK
qatt ma kien aktar sempliċi għall-awtoritajiet ġudizzjarji, peress li l-Eurojust toffri appoġġ
matul il-fażijiet kollha ta’ SIK, tipprovdi l-għajnuna fin-negozjar, fl-abbozzar, fit-twaqqif, flamministrazzjoni u fil-finanzjament ta’ SIK.

Minkejja l-eżitu promettenti u ta’ suċċess taċ-ċentri ta’ koordinazzjoni tal-Eurojust (eż.
matul jiem ta’ azzjoni konġunta mmirati lejn arresti, tfittxijiet u sekwestri simultanji u
kkoordinati), l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali jidhru li mhumiex ħerqana li jitolbu ttwaqqif ta’ ċentri ta’ koordinazzjoni f’każijiet ta’ traffikar tad-droga. Għaldaqstant, l-Eurojust
tistieden u tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet ġudizzjarji biex jagħmlu aktar użu minn din lgħodda b’saħħitha f’dan il-qasam tal-kriminalità.
Il-valur miżjud ta’ riferiment bikri lill-Eurojust fl-aħħar mill-aħħar isaħħaħ il-parti
internazzjonali ta’ kwalunkwe każ nazzjonali ta’ traffikar tad-droga. Għaldaqstant, l-Eurojust
tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet involuti f’każijiet ta’ traffikar ta’ droga transfruntiera
biex jikkuntattjaw lill-Membri Nazzjonali rispettivi tagħhom biex jiddiskutu l-possibbiltajiet
disponibbli fil-każ speċifiku kmieni kemm jista’ jkun.
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