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IL-POLITIKA TAL-ASIL

L-għan tal-politika tal-asil huwa li tarmonizza l-proċeduri relatati mal-asil fl-Istati Membri
billi tistabbilixxi sistemi komuni tal-asil, bil-ħsieb li toffri status xieraq lil kwalunkwe ċittadin
ta' pajjiż terz li jeħtieġ protezzjoni internazzjonali u li tiżgura konformità mal-prinċipju ta'
non-refoulement.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikoli 67(2) u 78 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

— L-Artikolu 18 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

L-OBJETTIVI

L-objettivi huma l-iżvilupp ta' politika komuni dwar l-asil, il-protezzjoni sussidjarja u l-
protezzjoni temporanja bil-għan li jiġi offrut status xieraq lil kull nazzjonali ta' pajjiż terz
li jeħtieġ protezzjoni internazzjonali u bil-għan li jkun żgurat ir-rispett tal-prinċipju ta' non-
refoulement. Din il-politika trid tkun konsistenti mal-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951 u mal-
Protokoll tal-1967 tagħha. La t-Trattat u lanqas il-Karta ma jagħtu definizzjoni tat-termini
"asil" u "rifuġjat". It-tnejn li huma jirreferu b'mod espliċitu għall-Konvenzjoni ta' Ġinevra
tat-28 ta' Lulju 1951 u għall-Protokoll tagħha tal-31 ta' Jannar 1967.

IL-KISBIET

A. Passi 'l quddiem bit-Trattati ta' Amsterdam u Nizza
Fl-1999, it-Trattat ta' Amsterdam ta kompetenzi ġodda lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex ifasslu
testi leġiżlattivi fil-qasam tal-asil bl-użu ta' mekkaniżmu istituzzjonali partikolari.
Fl-2001, it-Trattat ta' Nizza ppreveda li fil-ħames snin ta' wara d-dħul fis-seħħ tiegħu, il-
Kunsill għandu jadotta miżuri f'numru ta' oqsma, b'mod partikolari kriterji u mekkaniżmi li
jiddeterminaw l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-asil iddepożitata
f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz kif ukoll ċertu numru ta' standards
minimi (l-akkoljenza ta' dawk li jfittxu l-asil, l-istatus tar-rifuġjati u l-proċeduri).
It-Trattat ippreveda li l-Kunsill għandu jiddeċiedi b'mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-
Parlament, biex jistabbilixxi regoli komuni u prinċipji bażiċi li jirregolaw dawn il-kwistjonijiet.
It-Trattat ippreveda li, ladarba din l-ewwel fażi tintemm, il-Kunsill jista' jiddeċiedi li għandha
tibda tapplika l-proċedura normali ta' kodeċiżjoni, u minn hemm 'il quddiem jadotta d-
deċiżjonijiet tiegħu permezz ta' maġġoranza kkwalifikata. Fi tmiem l-2004 l-Kunsill ħa
deċiżjoni f'dan is-sens, u l-proċedura ta' kodeċiżjoni bdiet tapplika mis-sena 2005.
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B. It-Trattat ta' Lisbona
It-Trattat ta' Lisbona biddel is-sitwazzjoni billi ttrasforma l-miżuri dwar l-asil f'politika komuni.
L-objettiv m'għadux aktar sempliċement l-istabbiliment ta' standards minimi, iżda li tinħoloq
sistema komuni li tinkludi status uniformi u proċeduri uniformi.
Din is-sistema komuni tal-asil għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:
— status uniformi ta' asil,

— status uniformi ta' protezzjoni sussidjarja,

— sistema komuni ta' protezzjoni temporanja,

— proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta' asil jew ta' protezzjoni sussidjarja,

— kriterji u mekkaniżmi biex ikun determinat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina
applikazzjoni għall-asil,

— standards li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet tal-akkoljenza,

— is-sħubija u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi.

It-Trattat ma biddel xejn mill-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet fi ħdan l-UE.
Madankollu, is-sistemi għall-kontroll ġudizzjarju mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
ġew imtejba b'mod konsiderevoli. Issa r-rikorsi preliminari jistgħu jintalbu minn kwalunkwe
ġuriżdizzjoni fi Stat Membru, pjuttost milli, kif kien il-każ qabel, mill-qrati nazzjonali. Dan
għandu jippermetti l-iżvilupp ta' aktar każistika tal-Qorti dwar kwistjonijiet ta' asil.
C. Il-programmi tal-Kunsill Ewropew
Is-sensiela ta' programmi adottati mill-Kunsill Ewropew kellhom impatt estensiv fuq l-
implimentazzjoni tal-politika Ewropea dwar l-asil.
Bl-adozzjoni tal-programm ta' Tampere f'Ottubru 1999, il-Kunsill Ewropew iddeċieda li s-
sistema Ewropea komuni għandha tiġi implimentata f'żewġ stadji. F'Novembru 2004, il-
programm ta' The Hague talab li l-istrumenti u l-miżuri tat-tieni fażi jiġu adottati qabel tmiem
l-2010.
Il-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil, li ġie adottat fis-16 ta' Ottubru 2008, "ifakkar
solennement li kull barrani ppersegwitat għandu d-dritt li jikseb għajnuna u protezzjoni fit-
territorju tal-Unjoni Ewropea bl-applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra". Il-Patt jitlob li
"jekk jista' jkun fl-2010 u mhux aktar tard mill-2012, tiġi stabbilita proċedura tal-asil unika li
tinkludi garanziji komuni u li jiġi adottat status uniformi minn naħa waħda għar-rifuġjati, u min-
naħa l-oħra għal dawk li jibbenefikaw minn protezzjoni sussidjarja".
Il-programm ta' Stokkolma, adottat mill-Kunsill Ewropew fl-10 ta' Diċembru 2009 għall-
perjodu 2010-2014, jerġa' jafferma "[l-objettiv] li jiġi stabbilit spazju komuni ta' protezzjoni
u solidarjetà bbażat fuq proċedura ta' asil komuni u status uniformi għal dawk li jingħataw
protezzjoni internazzjonali". Dan jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa għall-promozzjoni ta'
solidarjetà effettiva ma' dawk l-Istati Membri li jiffaċċjaw pressjonijiet partikolari u r-rwol
ċentrali li għandu jaqdi l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil.
F'Ġunju 2014, il-Kunsill Ewropew iddefinixxa l-linji gwida strateġiċi għall-ippjanar leġiżlattiv
u operazzjonali fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (l-Artikolu 68 TFUE) għas-snin li
ġejjin, filwaqt li bena fuq il-progress miksub mill-Programm ta' Stokkolma. Dawn jenfasizzaw
li t-traspożizzjoni sħiħa u l-implimentazzjoni effettiva tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil
(CEAS) hija prijorità assoluta.
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D. L-istrumenti legali ewlenin eżistenti huma:
— Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 tat-22 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri

provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja.

— Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2015/1523 tal-14 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri
provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u tal-Greċja.

— Ir-Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-istabbiliment tal-"Eurodac" għat-tqabbil ta' marki tas-
swaba' għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-
kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina
applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri
minn nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuna apolida u dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-
Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet
ta' infurzar tal-liġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija
Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà,
sigurtà u ġustizzja.

— Id-Direttiva 2013/33/UE, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li
tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali;

— Id-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar
proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali.

— Id-Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011
dwar standards għall-kwalifika ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr
stat bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati
jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni
mogħtija.

— Ir-Regolament (UE) Nru 439/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tad-19 ta' Mejju 2010 li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil;

— Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/55/KE tal-20 ta' Lulju 2001 dwar l-istandards minimi sabiex
tingħata protezzjoni temporanja fl-eventwalità ta' influss bil-massa ta' persuni spostati u
dwar il-miżuri li jippromwovu bilanċ fl-isforzi bejn l-Istati Membri meta jirċievu dawn il-
persuni u li jġorru l-konsegwenzi ta' dawn.

L-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni tal-Kummissjoni ta' Mejju 2015[1] tistabbilixxi passi
ulterjuri lejn riforma tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, li ġew ippreżentati f'żewġ pakketti
ta' proposti leġiżlattivi f'Mejju u Lulju 2016. Il-proposti pendenti ewlenin huma:
— Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura

komuni għal protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2013/32/UE
(COM(2016)0467);

— Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards għall-
kwalifika ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta'
protezzjoni internazzjonali, għal status uniformi għar-rifuġjati jew għal persuni eliġibbli
għal protezzjoni sussidjarja u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija u li jemenda d-
Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta' Novembru 2003 dwar l-istatus ta' ċittadini ta'
pajjiżi terzi li jkunu residenti fit-tul (COM(2016)0466);

[1]Ara l-Iskeda Informattiva 5.12.3

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.3.pdf
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— Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-istandards
dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (riformulazzjoni)
(COM(2016)0465);

— Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Qafas ta'
Risistemazzjoni tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill, (COM(2016)0468);

— Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli
biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata għand wieħed
mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida (riformulazzjoni)
(COM(2016)0270);

— Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment
tal-"Eurodac" għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tar-
Regolament (UE) Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun
iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni
internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew
persuna apolida għall-identifikazzjoni ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida li qed
jirresjiedu illegalment u dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet
tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi
(riformulazzjoni) (COM(2016)0272);

— Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija
tal-Unjoni Ewropea għall-Asil u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 439/2010
(COM(2016)0271);

— Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi
mekkaniżmu ta' rilokazzjoni f'każ ta' kriżi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 604/2013
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji
u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex
jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata għand wieħed mill-
Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida (COM(2015)0450);

— Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi lista komuni
tal-UE ta' pajjiżi ta' oriġini bla periklu għall-finijiet tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni
internazzjonali, u li jemenda d-Direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452);

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Mill-2005 l-Parlament Ewropew sar koleġiżlatur fil-leġiżlazzjoni marbuta mal-asil u għalhekk
fuq bażi ugwali mal-Kunsill tal-UE. Ir-riżoluzzjonijiet tat-12 ta' April 2016 dwar is-sitwazzjoni
fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni, tal-11 ta' Settembru 2012
dwar it-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-asil u tal-10 ta' Marzu 2009 dwar il-
futur tas-Sistema Komuni Ewropea tal-Asil jipprovdu ħarsa ġenerali tal-pożizzjonijiet u l-
preokkupazzjonijiet ewlenin tal-Parlament.
Il-Parlament ilu jappella għal proċeduri affidabbli u ekwi, li jiġu implimentati b'mod effettiv u
li jkunu bbażati fuq il-prinċipju ta' non-refoulement. Huwa enfasizza l-ħtieġa li ssir prevenzjoni
ta' kwalunkwe tnaqqis fil-protezzjoni u fil-kwalità tal-akkoljenza u li jiġi żgurat li l-piż li jġarrbu
l-Istati Membri fil-fruntieri esterni tal-UE jinqasam aħjar.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0272
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0271
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0450
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0452
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Il-Parlament enfasizza li d-detenzjoni m'għandhiex tkun possibbli ħlief f'ċirkostanzi
eċċezzjonali u stabbiliti b'mod ċar, u li għandu jkun hemm dritt ta' appell kontra d-detenzjoni
quddiem qorti. Hu appoġġa l-ħolqien ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil.
Il-Parlament jista' wkoll jagħmel użu minn strument ta' rikorsi għal annullament quddiem
il-Qorti tal-Ġustizzja[2]. Dan l-istrument intuża b'suċċess biex jinkiseb l-annullament tad-
dispożizzjonijiet dwar il-metodi tal-adozzjoni tal-lista komuni ta' pajjiżi terzi kkunsidrati bħala
pajjiżi ta' oriġini bla periklu u pajjiżi terzi Ewropej bla periklu kif previst fid-Direttiva 2005/85/
KE.
Aqra aktar dwar dan is-suġġett:
— Il-migrazzjoni fl-Ewropa

— Il-kriżi tal-migrazzjoni tal-Ewropa

— Il-politika tal-UE dwar l-immigrazzjoni

Sarah Sy
04/2017

[2]Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Mejju 2008, Il-Parlament Ewropew vs il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea,
ECLI:EU:C:2008:257.

http://www.europarl.europa.eu/news/mt/headlines/society/20170629STO78632/
http://www.europarl.europa.eu/news/mt/headlines/society/20170629STO78631/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/mt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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