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IL-POLITIKA DWAR L-AŻIL

L-għan tal-politika dwar l-ażil tal-UE huwa li toffri status xieraq lil kwalunkwe persuna
li mhijiex ċittadina tal-UE li teħtieġ protezzjoni internazzjonali f'wieħed mill-Istati
Membri u li tiżgura konformità mal-prinċipju tan-non-refoulement[1]. Għal dan il-għan,
l-UE qed taħdem bla heda biex tiżviluppa Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikoli 67(2), 78 u 80 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE);

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

L-OBJETTIVI

L-UE għandha l-għan li tiżviluppa politika komuni dwar l-ażil, il-protezzjoni sussidjarja u
l-protezzjoni temporanja bl-għan li jiġi offrut status xieraq lill-persuni kollha li mhumiex
ċittadini tal-UE, li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u biex jiġi żgurat li l-prinċipju
tan-non-refoulement jiġi osservat. Din il-politika trid tkun konsistenti mal-Konvenzjoni
ta' Ġinevra dwar l-Istatus tar-Rifuġjati tat-28 ta' Lulju 1951 u mal-Protokoll tagħha
tal-31 ta' Jannar 1967. La t-TFUE u lanqas il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE
ma jagħtu definizzjoni tat-termini "ażil" u "rifuġjat", iżda t-tnejn li huma jirreferu b'mod
espliċitu għall-Konvenzjoni ta' Ġinevra u l-Protokoll tagħha.

IL-KISBIET

A. Passi 'l quddiem fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattat ta' Amsterdam u f'dak ta'
Nizza
Fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattat ta' Maastricht, tal-1993, kooperazzjoni
intergovernattiva preċedenti dwar l-ażil iddaħħlet fil-qafas istituzzjonali tal-UE. Bħala
l-attur ewlieni, il-Kunsill kellu jinvolvi lill-Kummissjoni fil-ħidma tiegħu u jinforma lill-
Parlament dwar l-inizjattivi tiegħu rigward l-ażil; il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
(QĠUE) ma kellha l-ebda ġurisdizzjoni fuq kwistjonijiet tal-ażil.
Fl-1999, it-Trattat ta' Amsterdam ta kompetenzi ġodda lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex
ifasslu testi leġiżlattivi fil-qasam tal-ażil, bl-użu ta' mekkaniżmu istituzzjonali speċifiku:
perijodu tranżitorju ta' ħames snin bi dritt kondiviż ta' inizjattiva bejn il-Kummissjoni u l-

[1]Prinċipju ewlieni tal-liġi internazzjonali dwar ir-refuġjati u d-drittijiet tal-bniedem li jipprojbixxi lill-istati milli jirritornaw
individwi lejn pajjiż fejn hemm riskju reali li jiġu soġġetti għal persekuzzjoni, tortura, trattament inuman jew degradanti jew
kwalunkwe ksur ieħor tad-drittijiet tal-bniedem.
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Istati Membri u deċiżjoni b'unanimità fil-Kunsill wara konsultazzjoni mal-Parlament; il-
QĠUE kisbet ukoll ġurisdizzjoni f'każijiet speċifiċi. It-Trattat ta' Amsterdam ippreveda
wkoll li, wara din il-fażi inizjali ta' ħames snin, il-Kunsill jista' jiddeċiedi li għandha
tapplika l-proċedura normali ta' kodeċiżjoni u li minn hawn 'il quddiem għandu jadotta d-
deċiżjonijiet tiegħu permezz ta' maġġoranza kkwalifikata. Fi tmiem l-2004, il-Kunsill ħa
deċiżjoni f'dan is-sens, u l-proċedura ta' kodeċiżjoni (issa magħrufa bħala l-proċedura
leġiżlattiva ordinarja) bdiet tapplika mis-sena 2005.
Bl-adozzjoni tal-Programm ta' Tampere f'Ottubru 1999, il-Kunsill Ewropew iddeċieda
li s-sistema Ewropea komuni għandha tiġi implimentata f'żewġ fażijiet: l-adozzjoni ta'
standards minimi komuni fuq medda qasira ta' żmien għandha twassal għal proċedura
komuni u status uniformi għal dawk li jingħataw ażil validu fl-UE kollha fuq medda itwal
ta' żmien.
Dan irriżulta fl-"ewwel fażi" tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA) mill-1999
sal-2004, fejn ġew stabbiliti kriterji u mekkaniżmi sabiex jiġi determinat liema Stat
Membru hu responsabbli biex jeżamina l-applikazzjonijiet għall-ażil (b'sostituzzjoni tal-
Konvenzjoni internazzjonali/intergovernattiva ta' Dublin tal-1990), inkluża s-sistema
Ewropea għat-tqabbil ta' data dattiloskopika ta' persuni li jfittxu l-ażil (Eurodac) għall-
ħżin u t-tqabbil tad-data tal-marki tas-swaba'. Hija ddefiniet ukoll l-istandards minimi
komuni li magħhom kellhom jaderixxu l-Istati Membri b'rabta mal-akkoljenza ta' dawk
li jfittxu l-ażil, iddeterminat il-kriterji ta' kwalifika għall-protezzjoni internazzjonali u n-
natura tal-protezzjoni mogħtija, u stabbiliet il-proċeduri għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta'
rifuġjat. Leġiżlazzjoni ulterjuri kopriet il-protezzjoni temporanja fl-eventwalità ta' influss
tal-massa.
F'Novembru 2004, il-Programm ta' The Hague talab li l-istrumenti u l-miżuri tat-tieni fażi
jiġu adottati sa tmiem l-2010, u ġibed l-attenzjoni b'mod partikolari lejn l-ambizzjoni tal-
UE li tmur lil hinn mill-istandards minimi u tiżviluppa proċedura unika tal-ażil li tikkonsisti
f'garanziji komuni u status uniformi għal dawk li jingħataw protezzjoni. Fil-Patt Ewropew
dwar l-Immigrazzjoni u l-Ażil, tal-2008, din l-iskadenza ġiet posposta għall-2012.
B. It-Trattat ta' Lisbona
It-Trattat ta' Lisbona, li daħal fis-seħħ f'Diċembru 2009, biddel is-sitwazzjoni billi
ttrasforma l-miżuri dwar l-ażil mill-istabbiliment ta' standards minimi għall-ħolqien ta'
sistema komuni li tikkonsisti fi status uniformi u proċeduri uniformi.
Din is-sistema komuni trid tinkludi:
— status uniformi ta' ażil;

— status uniformi ta' protezzjoni sussidjarja;

— sistema komuni ta' protezzjoni temporanja;

— proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-istatus uniformi ta' ażil jew ta' protezzjoni
sussidjarja;

— kriterji u mekkaniżmi biex jiġi determinat liema Stat Membru huwa responsabbli
biex jeżamina applikazzjoni;

— standards li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet tal-akkoljenza;
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— is-sħubija u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux tal-UE.

Minn meta ġie adottat it-Trattat ta' Lisbona 'l hawn, l-Artikolu 80 tat-TFUE ipprevedi wkoll
b'mod espliċitu l-prinċipju tas-solidarjetà u tal-kondiviżjoni ġusta tar-responsabilità,
inkluż kwalunkwe piż finanzjarju, bejn l-Istati Membri. L-azzjonijiet tal-UE rigward l-ażil,
jekk ikun meħtieġ, għandhom jinkludu miżuri xierqa biex jiżguraw li dan il-prinċipju jiġi
segwit. It-trattat biddel ukoll b'mod sinifikanti l-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar
kwistjonijiet tal-ażil, għax permezz tiegħu il-kodeċiżjoni saret il-proċedura standard.
Barra minn hekk, l-arranġamenti għas-sorveljanza ġudizzjarja mill-QĠUE ġew imtejba
b'mod sinifikanti. Issa d-deċiżjonijiet preliminari jistgħu jintalbu minn kwalunkwe qorti fi
Stat Membru, pjuttost milli, kif kien il-każ qabel, mill-qrati nazzjonali tal-aħħar istanza
biss. Dan ippermetta lill-QĠUE tiżviluppa korp ikbar ta' ġurisprudenza fil-qasam tal-ażil.
Il-Programm ta' Stokkolma, adottat mill-Kunsill Ewropew fl-10 ta' Diċembru 2009
għall-perjodu 2010-2014, afferma mill-ġdid "[l-objettiv] li jiġi stabbilit spazju komuni
ta' protezzjoni u solidarjetà bbażat fuq proċedura ta' ażil komuni u status uniformi
għal dawk li jingħataw protezzjoni internazzjonali". Huwa enfasizza, b'mod partikolari,
il-ħtieġa li tiġi promossa solidarjetà effettiva ma' dawk l-Istati Membri li jiffaċċjaw
pressjonijiet partikolari, u r-rwol ċentrali li għandu x'jaqdi l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ
fil-Qasam tal-Ażil (EASO) il-ġdid.
Għalkemm il-Kummissjoni kienet ressqet il-proposti tagħha għat-tieni fażi tas-SEKA
sa mill-2008-2009, in-negozjati avvanzaw bil-mod. B'mod korrispondenti, "it-tieni fażi"
tas-SEKA ġiet adottata wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, b'bidla fl-enfasi
minn standards minimi għal proċedura komuni tal-ażil abbażi ta' status uniformi ta'
protezzjoni.
C. L-istrumenti legali ewlenin eżistenti u l-isforzi ta' riforma attwali
Bl-eċċezzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalifika riformulata, li daħlet fis-seħħ f'Jannar 2012,
l-atti leġiżlattivi riformulati l-oħra daħlu fis-seħħ biss f'Lulju 2013 (ir-Regolament
Eurodac; ir-Regolament Dublin III; id-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet ta' Akkoljenza;
u d-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Ażil), li kien ifisser li d-dewmien fit-traspożizzjoni
tagħhom f'nofs Lulju 2015 ħabat fl-eqqel tal-kriżi tal-migrazzjoni. F'Ġunju 2014, il-Kunsill
Ewropew fassal il-linji gwida strateġiċi għall-ippjanar leġiżlattiv u operazzjonali fl-ispazju
ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (ara l-Artikolu 68 tat-TFUE) għas-snin ta' wara abbażi
tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Marzu 2014, filwaqt li bena fuq il-progress
miksub mill-Programm ta' Stokkolma. Dawn il-linji gwida jenfasizzaw li t-traspożizzjoni
sħiħa u l-implimentazzjoni effettiva tas-SEKA huma prijorità assoluta.
Fid-dawl tal-pressjoni migratorja mill-2014 'il hawn, f'Mejju 2015 il-Kummissjoni
ppublikat l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (4.2.3.), li pproponiet għadd ta'
miżuri biex din il-pressjoni tiġi indirizzata, inkluż l-approċċ Hotspot – kondiviż
bejn l-EASO, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (li qabel
kienet il-Frontex) u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar
tal-Liġi (Europol) – li jinvolvi ħidma fuq il-post mal-Istati Membri li jinsabu fl-
ewwel linja sabiex malajr jidentifikaw lill-migranti li jkunu deħlin, jirreġistrawhom u
jeħdulhom il-marki tas-swaba'. L-approċċ hotspot kien maħsub ukoll biex jikkontribwixxi
għall-implimentazzjoni tal-mekkaniżmi ta' rilokazzjoni ta' emerġenza għal total ta'
160 000 persuna fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. Il-mekkaniżmi ġew proposti
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mill-Kummissjoni biex tassisti lill-Italja u lill-Greċja, u ġew adottati mill-Kunsill fl-14 u
t-22 ta' Settembru 2015, wara konsultazzjoni mal-Parlament. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill
aktar tard ġiet ikkonfermata fil-qorti fis-Sentenza tal-QĠUE tas-6 ta' Settembru 2017.
Ir-rilokazzjoni hija maħsuba bħala mekkaniżmu biex jitwettaq fil-prattika l-prinċipju tas-
solidarjetà u l-kondiviżjoni ġusta tar-responsabilità spjegat fl-Artikolu 80 tat-TFUE.
Madankollu, ir-rati ta' rilokazzjoni kienu aktar baxxi milli mistenni u r-rilokazzjonijiet ġew
implimentati bil-mod.
L-aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni tistabbilixxi wkoll passi ulterjuri lejn riforma tas-
SEKA, li ġew ippreżentati f'żewġ pakketti ta' proposti leġiżlattivi f'Mejju u Lulju 2016
u ġew diskussi bejn il-Parlament u l-Kunsill matul il-leġiżlatura kollha li ntemmet
f'Mejju 2019. Madankollu, ma ġie adottat l-ebda att leġiżlattiv minħabba li l-fajls ġew
imblukkati fil-Kunsill jew minħabba li fajls speċifiċi oħra sfaw imwaħħla minħabba l-
imblukkar ta' fajls konnessi. Is-sett ta' inizjattivi leġiżlattivi huwa maħsub biex itejjeb, fost
l-oħrajn, is-SEKA, billi jipproponi regolamenti direttament applikabbli minflok direttivi
(ħlief għall-kundizzjonijiet ta' akkoljenza, li jibqgħu jiġu koperti minn direttiva li xorta
tibqa' teħtieġ implimentazzjoni fil-liġi nazzjonali). Ikopri dan li ġej:
— miżuri biex jiġu ssimplifikati, iċċarati u mqassra l-proċeduri ta' ażil, jiġu żgurati

garanziji komuni għall-persuni li jfittxu ażil u jiġu żgurati regoli iktar stretti
biex jiġi miġġieled l-abbuż, inkluża lista komuni ta' pajjiżi ta' oriġini bla periklu
– li oriġinarjament kienet proposta bħala regolament separat. Il-Kumitat tal-
Parlament għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) adotta r-rapport
tiegħu fil-25 ta' April 2018;

— min jista' jikkwalifika għall-protezzjoni internazzjonali (ara d-Direttiva dwar il-
Kwalifika), bl-għan li tinkiseb konverġenza akbar tar-rati ta' rikonoxximent u l-
forom ta' protezzjoni, inklużi dispożizzjonijiet aktar restrittivi li jissanzjonaw il-
movimenti sekondarji tal-applikanti u r-rieżamijiet obbligatorji tal-istatus anki ta'
rifuġjati rikonoxxuti: Il-Kumitat LIBE adotta r-rapport tiegħu fil-15 ta' Ġunju 2017.

— 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 (Riformulazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet ta' Akkoljenza)
issostitwiet id-Direttiva tal-ewwel fażi tal-Kunsill 2003/9/EC tistabbilixxi standards
minimi għall-akkoljenza ta' dawk li jfittxu ażil. Id-Direttiva riformulata għandha
l-għan li tiżgura standards dinjitużi u aktar armonizzati tal-kundizzjonijiet ta'
akkoljenza bħall-aċċess għall-akkomodazzjoni, l-ikel, il-ħwejjeġ, il-kura tas-saħħa
(inkluża l-kura medika u psikoloġika), l-edukazzjoni għall-minorenni, u l-aċċess
għall-impjiegi taħt ċerti kundizzjonijiet. Fit-13 ta' Lulju 2016, il-Kummissjoni ressqet
proposta leġiżlattiva dwar ir-riforma tad-Direttiva riformulata dwar il-Kundizzjonijiet
tal-Akkoljenza. Il-Kumitat LIBE adotta rapport dwar il-proposta leġiżlattiva tal-
Kummissjoni fil-25 ta' April 2017.

— ir-riforma tar-Regolament ta' Dublin, li tistabbilixxi l-kriterji li jiddeterminaw liema
hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni
internazzjonali (fil-prinċipju, l-ewwel pajjiż ta' dħul). Il-proposta żżomm il-kriterji
attwali li jinsabu fis-sistema ta' Dublin filwaqt li tissupplimentahom b'mekkaniżmu
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korrettiv ta' allokazzjoni biex isserraħ lill-Istati Membri li jinsabu taħt pressjoni
sproporzjonata. Il-Kumitat LIBE adotta r-rapport tiegħu fid-19 ta' Ottubru 2017.

— rieżami tal-bażi ta' data tal-marki tas-swaba' tal-ażil tal-Eurodac, li jestendiha
biex tkopri d-data personali dwar persuni li mhumiex ċittadini tal-UE li ma jkunux
applikaw għall-protezzjoni internazzjonali u li jkunu nstabu li kienu qed jgħixu fl-
UE b'mod irregolari, li tippermetti lill-forzi tal-infurzar tal-liġi jkollhom aċċess għall-
bażi ta' data kif ukoll li jieħdu l-marki tas-swaba' tat-tfal mill-età ta' sitt snin biex
jiġu ffaċilitati t-traċċar tal-familji u r-riunifikazzjoni tagħhom. Il-Kumitat LIBE adotta
r-rapport tiegħu fit-30 ta' Mejju 2017.

— it-trasformazzjoni tal-EASO minn aġenzija ta' appoġġ tal-UE f'aġenzija vera u
proprja, jiġifieri, l-Aġenzija tal-UE għall-Ażil (EUAA), li tkun responsabbli biex
tiffaċilita t-tħaddim tas-SEKA, filwaqt li tiżgura l-konverġenza fil-valutazzjoni
tal-applikazzjonijiet għall-ażil madwar l-UE u timmonitorja l-applikazzjoni
operazzjonali u teknika tad-dritt tal-UE, inkluża l-assistenza lill-Istati Membri bit-
taħriġ ta' esperti nazzjonali. Il-Parlament adotta r-rapport tiegħu dwar il-proposta
fit-8 ta' Diċembru 2016, u f'nofs Ġunju 2017 intlaħaq ftehim proviżorju wiesa'
mal-Kunsill. Fit-12 ta' Settembru 2018, waqt li l-ftehim proviżorju ta' Ġunju 2017
kien għadu sospiż, il-Kummissjoni adottat proposta emendata għal Regolament
dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil u li jħassar ir-Regolament (UE)
Nru 439/2010 li jiċċara ċertu kompiti operazzjonali tal-EUAA, u li għandha l-
għan li tallinja ċerti dispożizzjonijiet tal-ftehim proviżorju dwar l-EUAA mal-abbozz
ta' regolament ġdid tiegħu dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta
- Frontex (proposta simultanjament f'Settembru 2018), u biex issaħħaħ aktar
il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ aġenziji. Il-Kumitat LIBE oriġinarjament irrifjuta l-
proposta emendata fl-10 ta' Diċembru 2018, iżda f'Ġunju 2021, il-Kunsill u
l-Parlament laħqu ftehim proviżorju ġdid dwar ir-Regolament EUAA, li jibni
fuq il-ftehim preċedenti tal-2017, għalkemm l-applikazzjoni ta' xi wħud mid-
dispożizzjonijiet tar-regolament (b'mod partikolari dawk relatati mal-funzjonijiet
ġodda ta' monitoraġġ mogħtija lill-aġenzija) se tiġi differita għal data aktar tard;

— Qafas tal-Unjoni għar-Risistemazzjoni, li jkun jipprevedi regoli komuni tal-UE dwar
l-ammissjoni ta' persuni li mhumiex ċittadini tal-UE li jkollhom bżonn ta' protezzjoni
internazzjonali, inkluż sostenn finanzjarju għall-isforzi ta' risistemazzjoni tal-Istati
Membri, u b'hekk jikkomplementa l-programmi ad hoc attwali ta' risistemazzjoni
multilaterali u nazzjonali. Il-Kumitat LIBE adotta r-rapport tiegħu dwar il-proposta
fit-12 ta' Ottubru 2017. Fit-13 ta' Ġunju 2018 intlaħaq ftehim proviżorju bejn il-
Parlament u l-Kunsill dwar l-aspetti ewlenin tar-regolament. Madankollu, peress
li l-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri għall-
Unjoni Ewropea ma approvahiex formalment, in-negozjati fil-livell tekniku komplew
u l-Parlament aktar tard indika b'mod informali li fil-prinċipju huwa jaqbel mal-
ftehim proviżorju milħuq fit-trilogu ta' Ġunju 2018. Il-Kunsill ikompli jittratta dan il-
fajl leġiżlattiv billi jsegwi l-"approċċ ta' pakkett";

— 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
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meta jirċievu dawn il-persuni u li jġorru l-konsegwenzi ta' dawn (id-Direttiva dwar
il-Protezzjoni Temporanja) ġiet żviluppata bħala qafas għall-ġestjoni ta' influss
bil-massa mhux mistenni ta' persuni spostati u biex tipprovdilhom protezzjoni
immedjata. L-għanijiet ta' din id-direttiva huma li jitnaqqsu d-disparitajiet bejn
il-politiki tal-Istati Membri dwar l-akkoljenza u t-trattament ta' persuni spostati
f'sitwazzjoni ta' influss bil-massa, kif ukoll li tiġi promossa s-solidarjetà fost l-Istati
Membri. Madankollu, din id-direttiva qatt ma ġiet applikata fil-prattika, minkejja
għadd ta' influssi kbar ta' rifuġjati lejn l-UE sa mill-iżvilupp tagħha minħabba r-
rekwiżit ta' unanimità għal deċiżjoni fil-Kunsill, in-nuqqas ta' ċarezza tat-termini
tagħha, u t-tensjonijiet bejn l-Istati Membri fil-Kunsill dwar il-kondiviżjoni tal-piżijiet.

Fit-23 ta' Settembru 2020, il-Kummissjoni ħarġet il-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-
Ażil, fi sforz biex tagħti bidu ġdid lir-riforma tas-SEKA li kienet imwaħħla. Il-patt għandu
l-għan li jsib bilanċ ġdid bejn ir-responsabilità u s-solidarjetà. Il-Kummissjoni tipproponi
li tintegra l-proċedura tal-ażil fil-ġestjoni ġenerali tal-migrazzjoni, billi torbotha mal-
iskrinjar minn qabel u r-ritorn; hija tipproponi:
— permezz tal-emendar tal-proposta tagħha tal-2016 għal regolament dwar il-

proċedura tal-ażil, proċedura ġdida dwar il-fruntiera biex l-istatus tal-migranti
jiġi stabbilit malajr mal-wasla, li hi mfassla biex taħdem mingħajr intoppi ma'
proċedura ta' ritorn fil-fruntiera (proposta emendata għal regolament dwar il-
proċedura tal-ażil) sabiex l-applikanti għal ażil li ma jirnexxux jiġu ritornati malajr.
Wara valutazzjoni tal-implimentazzjoni Ewropea, fl-10 ta' Frar 2021 il-Parlament
adotta riżoluzzjoni li tikkritika l-applikazzjoni tal-proċedura fuq il-fruntiera skont l-
Artikolu 43 tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Ażil tal-2013.

— proċess ta' skrinjar ta' qabel id-dħul, li għandu jkun applikabbli għall-persuni
kollha li mhumiex ċittadini tal-UE li jkunu preżenti fil-fruntiera esterna mingħajr ma
jissodisfaw il-kundizzjonijiet tad-dħul jew wara l-iżbark wara operazzjoni ta' tiftix u
salvataġġ (proposta għal regolament dwar l-iskrinjar qabel id-dħul);

— permezz tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni
(RAMM) tagħha, qafas komuni sabiex l-isfida tal-wasliet irregolari ma jġorruhiex
fuq spallejhom ftit Stati Membri biss iżda jġorruha kollha kemm huma. Il-
Kummissjoni tipproponi xi dispożizzjonijiet ġodda rigward id-determinazzjoni tar-
responsabilità għal talba għall-ażil, u mekkaniżmu ġdid ta' solidarjetà li jiffoka
fuq ir-rilokazzjoni (speċifikament għall-parti sinifikanti tal-migranti żbarkati wara
operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fuq il-baħar) u l-isponsorizzazzjoni tar-ritorn.
Għaldaqstant, il-Kummissjoni rtirat il-proposta tagħha ta' Dublin tal-2016, peress li
d-dispożizzjonijiet tagħha ġew integrati fir-RAMM.

— regolament dwar is-sitwazzjonijiet ta' kriżi u ta' force majeur biex jiġu indirizzati
s-sitwazzjonijiet eċċezzjonali ta' influss tal-massa ta' persuni li mhumiex ċittadini
tal-UE li jaslu b'mod irregolari, sabiex l-Istati Membri jingħataw il-flessibilità li
jirreaġixxu f'mument ta' kriżi, u biex jiġi żgurat li s-sistema ta' solidarjetà prevista
fir-RAMM tiġi adattata għaż-żminijiet ta' kriżi. Għaldaqstant, il-Kummissjoni rtirat
il-proposta tagħha tal-2015 għall-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni u biħsiebha tħassar
id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja.
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— il-proposta emendata tal-2016 għal regolament li jistabbilixxi l-Eurodac tipprevedi
li tiġi mtejba f'bażi tad-data tal-UE biex tappoġġja l-qafas komuni dwar l-ażil,
ir-risistemazzjoni u l-migrazzjoni irregolari, inklużi l-politiki ta' ritorn, u li ssir
kompletament interoperabbli mal-bażijiet tad-data tal-ġestjoni tal-fruntieri.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipproponi li tibni fuq il-progress li diġà sar fuq il-
fajls,, li fadal u l-Parlament u l-Kunsill huma mħeġġa jagħmlu progress malajr kemm
jista' jkun, jiġifieri fir-Regolament dwar il-Kwalifika, id-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet
ta' Akkoljenza, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil, u l-Qafas tal-Unjoni għar-
Risistemazzjoni. Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni, fir-Rakkomandazzjoni dwar mezzi legali
għall-protezzjoni fl-UE tagħha, tirrakkomanda li fl-2021 l-Istati Membri jimplimentaw il-
wegħdiet tagħhom ta' risistemazzjoni mill-2020 li huma ma wettqux, u tistieden lill-Istati
Membri jintroduċu u jagħmlu użu akbar minn mezzi oħra għall-ammissjoni umanitarja
bħar-riunifikazzjoni tal-familja u l-iskemi ta' sponsorizzazzjoni tal-komunità jew privata,
kif ukoll mezzi kumplementari marbuta mal-edukazzjoni u x-xogħol.
D. Id-dimensjoni esterna
L-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobilità, li ġie adottat fl-2011 mill-Kummissjoni,
huwa l-qafas komprensiv tal-politika esterna tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-ażil. Huwa
jiddefinixxi kif l-UE tmexxi d-djalogi tal-politika tagħha u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi li
mhumiex fl-UE, abbażi ta' prijoritajiet definiti b'mod ċar. Huwa integrat fl-azzjoni esterna
ġenerali tal-UE u jinkludi l-kooperazzjoni għall-iżvilupp. L-objettivi ewlenin tiegħu huma
li l-migrazzjoni legali tiġi organizzata aħjar, li l-migrazzjoni illegali tiġi prevenuta u
miġġielda, li jiġi massimizzat l-impatt tal-migrazzjoni u l-mobilità fuq l-iżvilupp u li tiġi
promossa l-protezzjoni internazzjonali.
Il-Kunsill Ewropew u t-Turkija laħqu ftehim f'Marzu 2016 bl-għan li jnaqqsu l-fluss
ta' migranti irregolari li jgħaddu mit-Turkija lejn l-Ewropa. Skont id-Dikjarazzjoni UE-
Turkija, il-migranti irregolari ġodda kollha u l-persuni kollha li jfittxu l-ażil li jaslu mit-
Turkija fil-gżejjer Griegi u li l-applikazzjoni tagħhom għall-ażil tkun ġiet iddikjarati
inammissibbli għandhom jintbagħtu lura lejn it-Turkija. Barra minn hekk, għal kull
Sirjan li jintbagħat lura t-Turkija, Sirjan ieħor għandu jiġi risistemat fl-UE, bi skambju
għal-liberalizzazzjoni ulterjuri tal-viża għaċ-ċittadini Torok u l-ħlas ta' EUR 6 biljun fl-
ambitu tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, sa tmiem l-2018. Skont l-aħħar Rapport
ta' progress dwar l-Implimentazzjoni tal-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni tal-
Kummissjoni, tas-16 ta' Ottubru 2019, id-Dikjarazzjoni kompliet taqdi rwol ewlieni biex
jiġi żgurat li l-isfida tal-migrazzjoni fil-Mediterran tal-Lvant tiġi indirizzata b'mod effettiv.
Madankollu, ir-rapport jenfasizza li t-Turkija llum qed tiffaċċja pressjoni migratorja li
qed tiżdied, peress li għadha għaddejja l-instabbiltà fir-reġjun usa', u li l-assistenza tal-
UE tipprovdi appoġġ vitali lill-persuni fil-bżonn permezz tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-
Turkija għall-ammont ta' EUR 6 biljun. Fi Frar 2020, it-Turkija heddet li tissospendi d-
dikjarazzjoni, u dan wassal għal effetti indiretti fil-Greċja, li ssospendiet id-dritt għall-
ażil u mblukkat għadd kbir ta' migranti fil-fruntieri tagħha, minbarra r-rapporti ta' atti
ta' oppożizzjoni fil-Baħar Eġew. F'Marzu 2020, it-Turkija ssospendiet ir-riammissjoni
ta' persuni rimpatrijati mill-gżejjer Griegi minħabba l-pandemija, u l-UE bħalissa qed
tipprova tipperswadi lit-Turkija biex terġa' tibda r-riammissjoni fl-ogħla livell politiku.
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Waħda mill-inizjattivi ewlenin ippreżentati fil-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil
kienet il-promozzjoni ta' sħubiji mfassla apposta u ta' benefiċċju reċiproku ma' pajjiżi
mhux tal-UE fil-qasam tal-migrazzjoni. Konsegwentement, id-Dikjarazzjoni UE-Turkija
tista' sservi bħala mudell għal ftehimiet ta' kooperazzjoni futuri tal-UE mal-pajjiżi
tal-Afrika ta' Fuq, għalkemm il-kompatibbiltà tal-miżuri skont id-dikjarazzjoni mal-liġi
internazzjonali u tal-UE dwar ir-refuġjati u l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem hija
dubjuża.
Fil-livell globali, f'Settembru 2016 l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti b'mod
unanimu adottat id-Dikjarazzjoni ta' New York għar-Rifuġjati u l-Migranti, dikjarazzjoni
politika deċiżiva immirata biex ittejjeb il-mod kif il-komunità internazzjonali tirrispondi
għall-movimenti ta' rifuġjati u migranti fuq skala kbira u għas-sitwazzjonijiet imġebbda
tar-rifuġjati. Bħala riżultat, ġew adottati żewġ patti globali fl-2018, għar-rifuġjati u għal
migranti oħra. Id-Dikjarazzjoni ta' New York tispjega Qafas ta' Rispons Komprensiv
għar-Rifuġjati li jistabbilixxi l-azzjonijiet speċifiċi meħtieġa biex titnaqqas il-pressjoni
minn fuq il-pajjiżi ospitanti, biex tissaħħaħ l-awtodipendenza tar-rifuġjati, biex l-aċċess
jiġi estiż għal soluzzjonijiet li jinvolvu l-pajjiżi terzi, u biex jittejbu l-kundizzjonijiet fil-
pajjiżi ta' oriġini li jippermettu r-ritorn sikur u dinjituż tar-rifuġjati. Abbażi ta' dawn l-erba'
objettivi ewlenin, fis-17 ta' Diċembru 2018, l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti
affermat il-Patt Globali dwar ir-Refuġjati.
E. Il-finanzjament disponibbli għall-politiki dwar l-ażil
L-istrument ewlieni ta' finanzjament fil-baġit tal-UE fil-qasam tal-ażil huwa l-Fond
għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF).. L-allokazzjoni tal-AMIF matul il-
baġit fit-tul preċedenti tal-UE (2014-2020), li ħabat mal-kriżi tal-migrazzjoni, żdiedet
minn EUR 3.31 biljun għal EUR 6.6 biljun. Għall-baġit fit-tul li jmiss tal-UE
għall-perjodu 2021-2027, il-finanzjament reġa' żdied fil-qafas tal-AMIF il-ġdid għal
EUR 9.9 biljun, inter alia sabiex il-migrazzjoni, l-ażil u l-integrazzjoni jiġu ġestiti b'mod
effettiv u uman, inkluż appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri għas-solidarjetà murija
permezz tar-risistemazzjoni u r-rilokazzjoni. Strumenti oħra ta' finanzjament tal-UE
bħall-Fond Soċjali Ewropew (2.3.2), il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (2.3.9) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (3.1.2) ukoll jallokaw
fondi, l-aktar biex jappoġġaw l-integrazzjoni tar-rifuġjati u l-migranti, għalkemm is-
sehem tal-fondi allokati lilhom mhuwiex ikkunsidrat separatament fil-linji tal-baġit u
għalhekk mhuwiex ċar.
Bl-istess mod, l-allokazzjoni lill-EASO (l-EUAA fil-futur)għall-2014-2020, żdiedet minn
EUR 109 miljun għal EUR 456 miljun. Sabiex ikun lest biex fil-futur jipprovdi
appoġġ operazzjonali sħiħ għall-proċeduri tal-ażil, il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP)
jipprevedi baġit ta' EUR 1.22 biljun għall-perjodu 2021-2027.
Barra mill-QFP – iżda fl-ambitu tal-baġit tal-UE – hemm fondi fiduċjarji għal miżuri
esterni, bħal:
— il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-UE għall-Afrika (EUR 5 biljun għall-perjodu

oriġinali tiegħu ta' ħames snin), li l-mandat tiegħu ġie estiż sa tmiem l-2021, biex
jgħin lill-pajjiżi fl-Afrika fil-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontroll tal-fruntieri;
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— il-Fond Fiduċjarju Reġjonali tal-UE (li jattiva EUR 2.2 biljun minn meta ġie stabbilit
fl-2014), stabbilit b'rispons għall-kriżi Sirjana, li ġie estiż ukoll sa tmiem l-2021,
u li issa qiegħed f'idejn ir-Rispons tal-UE għall-Kriżi tas-Sirja futur fl-ambitu tal-
QFP 2021-2027; u

— il-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija (EUR 3 biljun għall-2016-2017 u EUR 3 biljun
għall-2018-2019, iż-żewġ porzjonijiet huma impenjati u kkuntrattati bis-sħiħ, u
kważi EUR 4 biljun ġew żborżati filwaqt li l-proġetti li qed jiġu ffinanzjati sa
mhux aktar tard minn nofs l-2025). F'Lulju 2020, l-UE qablet dwar estensjoni ta'
EUR 485 miljun għall-appoġġ umanitarju taħt il-faċilità biex tippermetti l-estensjoni
tal-programmi attwali sa tmiem l-2021.

Fl-aħħar nett, preċedentement barra mill-baġit tal-UE, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
ġie integrat fil-QFP 2021-2027 taħt l-intestatura "Viċinat u d-Dinja" (EUR 98.4 biljun
għall-intestatura kollha). Huwa jiffoka fuq il-qerda tal-faqar u t-twettiq tal-Aġenda 2030
għall-Iżvilupp Sostenibbli, iżda f'dawn l-aħħar snin qiegħed jintuża dejjem aktar biex
jiffinanzja r-rispons għall-kwistjonijiet tal-migrazzjoni.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew dejjem kien favur sew ta' SEKA, f'konformità mal-impenji legali
tal-UE. Talab ukoll li titnaqqas il-migrazzjoni illegali u li l-gruppi vulnerabbli jiġu protetti.
Ir-riżoluzzjoni tat-12 ta' April 2016 tal-Parlament dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran
u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni tipprovdi ħarsa ġenerali tal-
pożizzjonijiet u l-preokkupazzjonijiet ewlenin tiegħu fil-qasam tal-ażil.
Il-Parlament ilu jappella għal proċeduri affidabbli u ekwi, li jiġu implimentati b'mod
effettiv u li jkunu msejsa fuq il-prinċipju tan-non-refoulement. Huwa enfasizza l-ħtieġa
li jiġi prevenut kull tnaqqis fil-livelli ta' protezzjoni jew fil-kwalità tal-akkoljenza u li jiġi
żgurat qsim aktar ġust tal-piż li jġorru l-Istati Membri li jinsabu fil-fruntieri esterni tal-UE.
Il-Parlament ilu jappella lill-Istati Membri biex jagħmlu użu mill-possibilitajiet eżistenti li
jipprovdu viżi umanitarji, u huwa tal-fehma li l-persuni li jfittxu protezzjoni internazzjonali
għandhom ikunu jistgħu japplikaw fi kwalunkwe konsulat jew ambaxxata għal viża
umanitarja tal-UE, li kieku jirrikjedi l-emendar tal-Kodiċi dwar il-Viżi tal-UE. Fil-fehma
tal-Parlament, huma meħtieġa passi ulterjuri biex jiġi żgurat li S-seka ssir verament
uniformi: hemm bżonn li ssir valutazzjoni komprensiva tal-implimentazzjoni tagħha. Il-
Parlament innota l-importanza tar-rikonoxximent reċiproku mill-Istati Membri mhux biss
tad-deċiżjonijiet negattivi dwar l-ażil, iżda wkoll ta' dawk pożittivi.
Il-Parlament enfasizza li d-detenzjoni għandha tintuża biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali
definiti b'mod ċar ħafna u li qatt ma hi fl-aħjar interessi tat-tfal migranti, u li għandu jkun
hemm id-dritt ta' appell kontra d-detenzjoni quddiem qorti.
Fir-rigward tar-relazzjonijiet ma' pajjiżi mhux tal-UE, fil-qafas tal-Approċċ Globali għall-
Migrazzjoni u l-Mobilità, il-Parlament talab l-intensifikazzjoni tal-isforzi għall-bini tal-
kapaċità u tal-attivitajiet ta' risistemazzjoni, li għandhom jitwettqu flimkien mal-pajjiżi
mhux tal-UE li jospitaw popolazzjonijiet kbar ta' rifuġjati. Il-Parlament huwa tal-fehma li
l-kooperazzjoni mal-pajjiżi mhux tal-UE trid tiffoka fuq l-indirizzar tal-kawżi fundamentali
tal-flussi ta' migrazzjoni irregolari lejn l-UE.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:52016IP0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0743
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Il-Parlament jista' wkoll iressaq azzjoni għal annullament quddiem il-QĠUE. Dan l-
istrument intuża b'suċċess (ara s-sentenza tal-QĠUE tas-6 ta' Mejju 2008)) biex
jinkiseb l-annullament tad-dispożizzjonijiet dwar il-metodi tal-adozzjoni tal-lista komuni
ta' pajjiżi mhux tal-UE kkunsidrati bħala pajjiżi ta' oriġini bla periklu u pajjiżi mhux tal-
UE bla periklu kif previst fid-Direttiva 2005/85/KE.
Aqra aktar dwar dan is-suġġett:
— Il-migrazzjoni fl-Ewropa

— Il-kriżi tal-migrazzjoni fl-Ewropa

— Il-politika tal-UE dwar l-immigrazzjoni

Georgiana Sandu
06/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=mt&num=C-133/06
https://www.europarl.europa.eu/news/mt/headlines/society/20170629STO78632/il-migrazzjoni-fl-ewropa
https://www.europarl.europa.eu/news/mt/headlines/society/20170629STO78631/il-krizi-tal-migrazzjoni-fl-ewropa
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt/sheet/152/immigration-policy
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