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IL-POLITIKA TAL-IMMIGRAZZJONI

Politika Ewropea komprensiva tal-immigrazzjoni, li tħares ’il quddiem u li tkun ibbażata fuq
is-solidarjetà, hija objettiv ewlieni għall-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-immigrazzjoni hija
maħsuba sabiex tistabbilixxi approċċ ibbilanċjat għat-trattament kemm tal-immigrazzjoni
regolari kif ukoll l-immigrazzjoni irregolari.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 79 u 80 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

IL-KOMPETENZI

L-Immigrazzjoni regolari: l-Unjoni għandha l-kompetenza li tistipula l-kundizzjonijiet li
jirregolaw id-dħul u r-residenza legali taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jidħlu u joqogħdu legalment
f'wieħed mill-Istati Membri inkluż għal skopijiet ta’ riunifikazzjoni mal-familja. L-Istati
Membri għandhom id-dritt li jiddeterminaw il-volumi ta' ammissjonijiet fit-territorju tagħhom
għall-persuni li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi biex ifittxu l-impjieg.
L-integrazzjoni: l-Unjoni tista' tħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu miżuri ħalli jippromwovu l-
integrazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti legalment fit-territorju tagħhom, u
tappoġġjahom fl-azzjoni tagħhom; madankollu, id-dritt tal-UE ma jagħmel l-ebda dispożizzjoni
għall-armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali.
Il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni irregolari: l-Unjoni hija meħtieġa tipprevjeni u tnaqqas l-
immigrazzjoni irregolari, b'mod partikolari permezz ta' politika effettiva ta' ritorn, b'mod li jkun
jirrispetta d-drittijiet fundamentali.
Il-ftehimiet ta’ riammissjoni: l-UE hija kompetenti biex tikkonkludi ftehimiet ma’ pajjiżi terzi
għar-riammissjoni lejn il-pajjiż ta’ oriġini jew ta’ provenjenza tagħhom, ta’ ċittadini ta’ pajjiżi
terzi li ma jissodisfawx jew li ma jibqgħux jissodisfaw il-kundizzjonijiet għad-dħul, jew għall-
preżenza jew għar-residenza f’wieħed mill-Istati Membri.

L-OBJETTIVI

Id-definizzjoni ta’ approċċ ibbilanċjat fir-rigward tal-immigrazzjoni: l-Unjoni għandha l-għan
li tistabbilixxi approċċ ibbilanċjat sabiex tittratta l-immigrazzjoni regolari u tiġġieled lill-
immigrazzjoni irregolari. Il-ġestjoni xierqa tal-flussi migratorji tinvolvi li jiġi żgurat li jingħata
trattament ġust liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jgħixu legalment fl-Istati Membri, li jissaħħu l-
miżuri għall-ġlieda kontra l-immigrazzjoni irregolari u li tiġi promossa kooperazzjoni aktar mill-
qrib mal-pajjiżi terzi fl-oqsma kollha. L-għan tal-Unjoni huwa li tiżviluppa livell uniformi ta'
drittijiet u obbligi għall-immigranti regolari, li jkun simili għal dak taċ-ċittadini Ewropej.
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Il-prinċipju tas-solidarjetà: skont it-Trattat ta’ Lisbona, il-politiki tal-immigrazzjoni għandhom
ikunu regolati mill-prinċipju tas-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabbiltà bejn l-Istati
Membri, inkluż fuq il-pjan finanzjarju, (l-Artikolu 80 tat-TFUE).

IL-KISBIET

A. L-iżviluppi istituzzjonali li ġab miegħu t-Trattat ta’ Lisbona
It-Trattat ta' Lisbona, li daħal fis-seħħ f'Diċembru 2009 (ara skeda 1.1.5), daħħal il-proċedura
ta' kodeċiżjoni u l-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata dwar l-immigrazzjoni regolari kif ukoll
bażi ġuridika ġdida li għandha l-għan li tippromwovi miżuri ta’ integrazzjoni. Il-proċedura
leġiżlattiva ordinarja issa tapplika kemm għall-politika dwar l-immigrazzjoni regolari kif ukoll
għall-politika dwar l-immigrazzjoni regolari, li b'hekk tagħmel lill-Parlament koleġiżlatur fuq
bażi ugwali mal-Kunsill. Madankollu l-miżuri provviżorji li għandhom jittieħdu, f’każ ta’
dħul f’daqqa ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fi Stat Membru, jiġu adottati mill-Kunsill biss, wara
konsultazzjoni mal-Parlament (l-Artikolu 78(3) tat-TFUE).
It-Trattat ta' Lisbona kkjarifika wkoll li l-kompetenzi tal-Unjoni f'dan il-qasam huma kondiviżi
mal-Istati Membri, b'mod partikolari fir-rigward tal-għadd ta' migranti li jitħallew jidħlu fi Stat
Membru biex ifittxu impjieg (l-Artikolu 79(5) tat-TFUE). Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja
issa għandha l-kompetenza sħiħa fil-qasam tal-immigrazzjoni u l-asil.
B. Żviluppi politiċi reċenti
1. L-"Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobilità"
L-"Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobilità", adottat mill-Kummissjoni fl-2011,
jistabbilixxi qafas ġenerali għar-relazzjonijiet tal-Unjoni ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-
migrazzjoni. Huwa msejjes fuq erba' pilastri: l-immigrazzjoni regolari u l-mobilità, l-
immigrazzjoni irregolari u t-traffikar tal-bnedmin, il-protezzjoni internazzjonali u l-politika
dwar l-asil, kif ukoll il-massimizzazzjoni tal-impatt tal-migrazzjoni u tal-mobilità fuq l-iżvilupp.
Id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti huma kwistjoni trażversali fil-qafas ta' dan l-approċċ.
2. Il-linji gwida strateġiċi ta' Ġunju 2014
Il-Programm ta' Stokkolma, adottat f'Diċembru 2009 bħala suċċessur tal-programmi pluriennali
adottati f'Tampere (1999) u fl-Aja (2004), skada f'Diċembru 2014. In March 2014, the
Commission published a new communication setting out its vision on the future agenda for
home affairs, entitled ‘An open and secure Europe: making it happen‘. In accordance with
Article 68 TFEU, in its conclusions of 26 and 27 June 2014 the European Council then defined
the ‘strategic guidelines for legislative and operational planning within the area of freedom,
security and justice’ for the period 2014-2020. Dawn m'għadhomx jikkostitwixxu programm,
imma pjuttost huma linji gwida li jiffokaw fuq l-objettiv tat-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u
l-konsolidazzjoni tal-istrumenti u l-miżuri ġuridiċi eżistenti. Il-linji gwida jenfasizzaw il-bżonn
li jiġi adottat approċċ globali għall-migrazzjoni, li jagħmel l-aħjar użu possibbli tal-migrazzjoni
regolari, li joffri protezzjoni lil dawk li għandhom bżonnha, li jiġġieled kontra l-migrazzjoni
irregolari u li jimmaniġġja b'mod effikaċi l-fruntieri.
3. L-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni
On the basis of a Commission proposal (10-point action plan), on 23 April 2015 the Member
States undertook (see European Council statement) to take swift action to save lives and step
up the EU’s action in the field of migration. Ġiet adottata Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew
(European Parliament resolution) ftit jiem wara fid-29 ta' April 2015.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.1.5.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EN
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2079%202014%20INIT#page=2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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Fit-13 ta' Mejju 2015, il-Kummissjoni ppubblikat l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni
(European Agenda on Migration). L-Aġenda tipproponi miżuri immedjati biex tiġi ffaċċjata l-
kriżi fil-Mediterran kif ukoll il-miżuri li għandhom jittieħdu fil-ftit snin li ġejjin biex l-aspetti
kollha tal-immigrazzjoni jiġu mmaniġġjati b'mod aktar effettiv.
Għall-perjodu ta' żmien medju u fit-tul, il-Kummissjoni tipproponi linji gwida f'erba' oqsma
ta' politika: it-tnaqqis tal-inċentivi għall-immigrazzjoni irregolari; il-ġestjoni tal-fruntieri - is-
salvataġġ tal-ħajjiet u l-garanzija tas-sigurtà tal-fruntieri esterni; l-iżvilupp ta' politika komuni
tal-asil aktar b'saħħitha; u l-istabbiliment ta' politika ġdida dwar l-immigrazzjoni regolari, l-
immodernizzar u r-reviżjoni tas-sistema tal-"karta blu", l-istabbiliment ta' prijoritajiet ġodda
għall-politiki tal-integrazzjoni u l-ottimizzar tal-vantaġġi tal-politika tal-migrazzjoni għall-
individwi kkonċernati u għall-pajjiżi ta' oriġini. L-aġenda varat ukoll l-idea li jiġu stabbiliti
skemi ta’ rilokazzjoni u ta' risistemazzjoni madwar l-UE kollha (ara l-iskeda informattiva dwar
il-politika tal-asil (fact sheet on asylum policy) 5.12.2), ħabbret l-approċċ “Hotspot” (fejn
l-aġenziji rilevanti tal-UE jaħdmu fil-post mal-Istati Membri li qegħdin fuq quddiem nett
sabiex malajr jidentifikaw, jirreġistraw u jieħdu l-marki tas-swaba’ tal-migranti li jkunu deħlin),
u pproponiet operazzjoni possibbli tal-PSDK fil-Mediterran biex iżżarma n-netwerks tal-
faċilitaturi tad-dħul klandestin u tiġġieled kontra t-traffikar tal-persuni.
Abbażi ta' din l-aġenda, fis-6 ta' April 2016 il-Kummissjoni ppubblikat il-linji gwida tagħha
dwar l-immigrazzjoni regolari, b'mod partikolari f'komunikazzjoni intitolata: "Għar-riforma tas-
Sistema Ewropea Komuni tal-Asil u għat-tisħiħ ta' rotot legali lejn l-Ewropa" (Towards a reform
of the common European asylum system and enhancing legal avenues to Europe). Hemm erba'
assi ewlenin tal-linji gwida fir-rigward tal-politiki tal-migrazzjoni regolari: li tiġi riveduta d-
Direttiva dwar il-Karta Blu, li intraprendituri innovattivi jitħajru jidħlu fl-Unjoni, li jiġi żviluppat
mudell aktar koerenti u effikaċi ta' ġestjoni tal-immigrazzjoni regolari fil-livell tal-Unjoni billi
ssir b'mod partikolari valutazzjoni tal-qafas eżistenti, u li tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-pajjiżi
ta' oriġini ewlenin.
C. Żviluppi leġiżlattivi reċenti
Mill-2008'l hawn ġew adottati għadd ta’ direttivi sinifikanti dwar l-immigrazzjoni u xi direttivi
rilevanti oħrajn għandhom jiġu riveduti fil-futur qrib. Barra minn hekk, il-Kummissjoni bħalissa
qed twettaq Kontroll tal-Idoneità biex tevalwa u tivvaluta l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni
dwar il-migrazzjoni regolari.
1. L-immigrazzjoni regolari
Wara d-diffikultajiet li ġew iffaċċjati fl-adozzjoni ta’ dispożizzjoni ġenerali li tkopri l-
immigrazzjoni kollha tal-ħaddiema lejn l-Unjoni, l-approċċ ta' bħalissa jikkonsisti fl-adozzjoni
ta' leġiżlazzjoni settorjali, skont kull kategorija ta' migranti, bl-għan li tiġi stabbilita politika tal-
migrazzjoni regolari fil-livell tal-Unjoni.
Id-Direttiva 2009/50/KE dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini mhux tal-
UE għall-finijiet ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin ħolqot l-hekk imsejħa"Karta Blu tal-UE",
proċedura rapida għall-ħruġ ta’ permess speċjali ta’ residenza u tax-xogħol, b’kondizzjonijiet
aktar attraenti, biex ħaddiema minn pajjiżi terzi jkunu jistgħu jaqbdu impjiegi bi kwalifiki
għoljin fl-Istati Membri. L-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-direttiva ġie
ppubblikat f'Mejju 2014. F’Ġunju 2016, il-Kummissjoni pproponiet reviżjoni tas-sistema li
hemm fis-seħħ bħalissa, li mhix tiffunzjoni kif suppost ħlief f’għadd limitat ħafna ta’ Stati
Membri; il-ħidma fuq din ir-reviżjoni għadha għaddejja fil-Parlament u fil-Kunsill.
Id-Direttiva dwar Permess Uniku (2011/98/UE) tistabbilixxi proċedura komuni u simplifikata
għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li japplikaw għal permess ta' residenza u ta' xogħol fi Stat Membru,

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf
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kif ukoll ġabra komuni ta' drittijiet li għandhom jingħataw lill-immigranti li jirrisjedu legalment
fi Stat Membru. L-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni tad-direttiva msemmija kellu jitlesta
sa mhux aktar tard minn Diċembru 2016.
Id-Direttiva 2014/36/UE, adottata fi Frar 2014, tirregola l-kondizzjonijiet għad-dħul u s-
soġġorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-fini ta’ impjieg bħala ħaddiema staġonali. Il-
ħaddiema staġonali migranti jistgħu joqogħdu legalment u temporarjament fl-Unjoni għal
perjodu massimu ta' bejn ħames u disa' xhur (skont l-Istat Membru partikolari) biex iwettqu
attività li tiddependi mir-ritmu tal-istaġuni, filwaqt li jżommu l-post ta' residenza prinċipali
tagħhom f'pajjiż terz. Din id-direttiva tiċċara wkoll il-ġabra ta' drittijiet li għalihom il-ħaddiema
migranti huma intitolati.
Id-Direttiva 2014/66/UE dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza taċ-ċittadini ta’ pajjiżi
terzi fil-qafas ta’ trasferiment intra-azjendali ġiet adottata fil-15 ta’ Mejju 2014. L-iskadenza
għat-traspożizzjoni ta' din id-direttiva l-ġdida kienet id-29 ta' Novembru 2016, u se tagħmilha
aktar faċli biex in-negozji u l-korporazzjonijiet multinazzjonali jirrilokaw b'mod temporanju l-
maniġers, l-ispeċjalisti u t-trainees tagħhom lejn il-fergħat jew is-sussudjarji tagħhom li jinsabu
fl-Unjoni Ewropea.
Id-Direttiva (UE) 2016/801 dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi
terzi għall-finijiet ta’ riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta’ skambju ta’ skulari
jew proġetti edukattivi u au pairing ġiet adottata fil-11 ta’ Mejju 2016, u għandha tiġi
trasposta sat-23 ta’ Mejju 2018. Din id-direttiva ħadet post l-istrumenti preċedenti li jkopru lill-
istudenti u lir-riċerkaturi, filwaqt li twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom u tissimplifika l-
applikazzjoni tagħhom.
Finalment, l-istatus ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul fl-Unjoni Ewropea
għadu regolat mid-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE, kif emendata fl-2011 biex il-kamp
ta' applikazzjoni tagħha jiġi estiż għar-refuġjati u għal benefiċjarji oħra tal-protezzjoni
internazzjonali.
2. L-integrazzjoni
Id-Direttiva 2003/86/KE tistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-
familja. Peress li r-rapport ta’ implimentazzjoni tal-2008 kkonkluda li ma kinitx qed tiġi
applikata b’mod sħiħ u korrett fl-Istati Membri, il-Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni,
f’April 2014, fejn tat gwida lill-Istati Membri dwar kif għandhom japplikawha.
Il-kompetenza tal-UE fil-qasam tal-integrazzjoni hija limitata. Strumenti eżistenti jinkludu
l-Forum Ewropew dwar il-Migrazzjoni (qabel il-Forum Ewropew dwar l-Integrazzjoni); is-
Sit Web dwar l-Integrazzjoni (Website on Integration); u n-netwerk tal-Punti ta’ Kuntatt
Nazzjonali dwar l-Integrazzjoni. F'Lulju 2011, il-Kummissjoni adottat l-Aġenda Ewropea għall-
Integrazzjoni ta' Persuni bin-Nazzjonalità ta' Pajjiżi Terzi. Aktar reċenti, f'Ġunju 2016, il-
Kummissjoni ressqet pjan ta' azzjoni fejn stabbilixxiet qafas ta' politika u passi prattiċi biex
tgħin lill-Istati Membri jintegraw lill-20 miljun ċittadin ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu legalment
fit-territorju tal-Unjoni.
3. L-Immigrazzjoni irregolari
L-Unjoni adottat xi atti leġiżlattivi ewlenin biex tiġġieled kontra l-immigrazzjoni irregolari:
— L-hekk imsejjaħ “Pakkett tal-Faċilitazzjoni” huwa ffurmat mid-Direttiva tal-Kunsill

2002/90/KE, li tiddefinixxi l-iffaċilitar ta' dħul, transitu u residenza mhux awtorizzati, u
mid-Deċiżjoni Qafas 2002/946/JHA, li jistabbilixxi pieni kriminali għal aġir bħal dan. Il-
pakkett huwa kkumplementat bid-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE, li jiddisponi għall-
għoti ta' permess ta' residenza lill-persuni li huma vittmi tat-traffikar fi bnedmin jew li

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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kienu s-suġġett ta' azzjoni għall-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, li jikkoperaw ma'
l-awtoritajiet kompetenti (dwar it-traffikar, ara l-iskeda dwar il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja
f’Materji Kriminali 5.12.6). Barra minn hekk, f’Mejju 2015, il-Kummissjoni adottat il-
Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-migranti.

— Id-"Direttiva dwar ir-Ritorn" (2008/115/KE) tistabbilixxi standards u proċeduri komuni
fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż
illegalment. L-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni tagħha ġie adottat f'Marzu 2014.
Fid-9 ta' Settembru 2015, il-Kummissjoni ppubblikat pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea
dwar ir-ritorn (COM(2015) 0453), li ġie segwit bl-adozzjoni, f'Ottubru 2015, tal-
konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-ġejjieni tal-politika ta' ritorn.

— Id-Direttiva 2009/52/KE tispeċifika s-sanzjonijiet u l-miżuri li għandhom jiġu applikati
mill-Istati Membri kontra dawk l-imgħallma li jħaddmu lil ċittadini minn pajjiżi terzi
b’residenza irregolari. L-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni tad-direttiva msemmija
ġie ppreżentat fit-22 ta' Mejju 2014.

Fl-istess ħin, l-UE qed tinnegozja u tikkonkludi ftehimiet ta' riammissjoni ma' pajjiżi ta' oriġini
u ta' tranżitu bil-ħsieb li tibgħat lura f'pajjiżhom lill-migranti irregolari u tikkoopera fil-ġlieda
kontra t-traffikar tal-bnedmin. Dawn il-ftehimiet jinkludu impenji reċiproċi ta' kooperazzjoni
bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi sħab tagħha.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament kien involut attivament, bħala
koleġiżlatur sħiħ, fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida li tittratta kemm dwar l-immigrazzjoni
irregolari u kemm dwar l-immigrazzjoni regolari.
Fis-17 ta’ Diċembru 2014, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni
fil-Mediterran u l-ħtieġa ta’ approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni, li tat istruzzjonijiet
lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) biex ifassal rapport fuq
inizjattiva proprja. Ir-rapport, li kien akkumpanjat minn tmien Dokumenti ta’ Ħidma jiffoka fuq
aspetti differenti tal-politika tal-migrazzjoni u l-asil, u mill-Opinjonijiet ta’ għadd ta' kumitati
parlamentari oħra, ġie adottata (adopted) mill-plenarja fit-12 ta’ April 2016.
Read more on this topic:
— Migration in Europe

— Migrant crisis in Europe

— EU Asylum policy

Rosa Raffaelli
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.6.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_from_the_ec_to_ep_and_council_-_eu_action_plan_on_return_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78632/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78631/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html
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