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DEĊIŻJONI Nru.../2010/UE

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta’

li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE 

li tistabbilixxi Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 

bit-tneħħija tal-finanzjament ta' ċerti azzjonijiet Komunitarji u 

bil-bidla tal-limiti għall-finanzjament ta' dawn l-azzjonijiet

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-

Artikolu 78(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja1,

                                               

1 Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Mejju 2009 (għadha mhijiex ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari ta' ... (għadha mhijiex ippubblikata 
fil-Ġurnal Uffiċjali). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew (għadha mhijiex ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) Il-politika tal-Unjoni dwar is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (is-SEKA), għandha l-

għan, skont it-termini tal-Programm tal-Aja, li tistabbilixxi żona komuni ta' asil, permezz 

ta' proċedura armonizzata effettiva li tkun konsistenti mal-valuri u t-tradizzjoni umanitarja 

tal-Unjoni Ewropea.

(2) Sar progress kbir f'dawn l-aħħar snin lejn l-istabbiliment tas-SEKA bis-saħħa tal-

introduzzjoni ta' standards minimi komuni. Madankollu għad hemm diskrepanzi kbar bejn 

Stat Membru u ieħor fl-għoti tal-protezzjoni internazzjonali u fis-suriet diversi li tali 

protezzjoni tingħata.

(3) Il-Kummissjoni, fil-Pjan ta' Azzjoni tagħha dwar l-Asil adottat f'Ġunju 2008, ħabbret l-

intenzjoni tagħha li tiżviluppa s-SEKA billi tipproponi reviżjoni tal-istrumenti legali

eżistenti sabiex tinkiseb armonizzazzjoni akbar tal-istandards applikabbli u billi ssaħħaħ l-

appoġġ għall-koperazzjoni prattika bejn l-Istati Membri, partikolarment bil-preżentazzjoni 

ta' proposta leġislattiva għall-istabbiliment ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-

Asil (l-Uffiċċju ta' Appoġġ), sabiex tiżdied il-koordinazzjoni tal-koperazzjoni operattiva 

bejn l-Istati Membri għall-implimentazzjoni effikaċi tar-regoli komuni.
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(4) Fil-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil, adottat f'Settembru 2008, il-Kunsill 

Ewropew solennement tenna li kwalunkwe barrani ppersegwitat għandu d-dritt li jikseb 

għajnuna u protezzjoni fit-territorju tal-Unjoni Ewropea b'konformità mal-Konvezjoni ta' 

Ġinevra tat-28 ta' Lulju 1951 dwar l-Istatus tar-Refuġjati, kif emendata bil-Protokoll ta'

New York tal-31 ta' Jannar 1967, u trattati oħra rilevanti. Ġie maqbul ukoll espressament li

l-Uffiċċju jiġi stabbilit fl-2009.

(5) Il-koperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil għandha l-għan li żżid il-konverġenza u tiżgura li 

tinżamm il-kwalità attwali tal-proċeduri għat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Istati Membri f’dak 

is-settur, fi ħdan qafas leġislattiv Ewropew. Fis-snin reċenti diġà ttieħed numru sostanzjali 

ta' miżuri ta' koperazzjoni prattika, notevolment l-adozzjoni ta' approċċ komuni fir-rigward 

ta’ informazzjoni dwar il-pajjiżi ta' oriġini u dwar l-istabbiliment ta' kurrikulu dwar l-asil 

Ewropew komuni. L-Uffiċċju ta' Appoġġ għandu jiġi stabbilit għat-tisħiħ u għall-iżvilupp 

ta' dawk il-miżuri ta' koperazzjoni.

(6) Fl-interess tas-simplifikazzjoni tal-azzjonijiet ta' appoġġ għall-koperazzjoni prattika fil-

qasam tal-asil, u safejn l-Uffiċċju ta' Appoġġ għandu jkun responsabbli għal ċerti kompiti 

li huma attwalment iffinanzjati taħt il-Fond Ewropew għar-Refuġjati, hu meħtieġ li r-

responsabbilta' għal ċerti azzjonijiet Komunitarji previsti fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Nru 

573/2007/KE1 tiġi trasferita mill-Fond Ewropew għar-Refuġjati lill-Uffiċċju ta' Appoġġ

sabiex tkun żgurata l-aqwa koperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil.

                                               

1 ĠU L 144, 6.6.2007, p. 1.
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(7) Sabiex jittieħed kont tat-tnaqqis tal-ambitu tal-azzjonijiet Komunitarji, il-limitu tal-

finanzjament tagħhom stabbilit fid-Deċiżjoni 573/2007/KE għandu jitnaqqas minn 10% 

tar-riżorsi disponibbli tal-Fond għal 4%.

(8) Huwa xieraq li jitnaqqas il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 

573/2007/KE sabiex isiru disponibbli r-riżorsi għall-kontribuzzjoni għall-finanzjament tal-

Uffiċċju ta' Appoġġ.

(9) F'konformità mal-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, fir-

rigward tal-ispazju ta' liberta', sigurta' u ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-

Irlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din 

id-Deċiżjoni.

(10) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness 

mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, u la hija

marbuta biha u lanqas hija suġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:
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Artikolu 1

Id-Deċiżjoni Nru 573/2007 KE hija b’dan emendata kif ġej:

1) l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a) fil-paragrafu 1, il-figura ta’ “10%” għandha tiġi sostitwita bil-figura ta’ “4 %”;

(b) fil-paragrafu 2, il-punti (a) u (f) għandhom jitħassru;

2) l-Artikolu 12(1) jiġi sostitwit b’li ġej:

"1. Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għall-perjodu bejn 

l-1 ta' Jannar 2008 u l-31 ta' Diċembru 2013 għandu jkun ta' EUR 614 miljun. ".

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
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Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri skond it-Trattati.

Artikolu 4

Din id- Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi .... ,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President





16627/1/09 REV 1 ADD 1 /gam 1
DG H 1B MT

KUNSILL
TAL-UNJONI EWROPEA

Brussell, 25 ta' Frar 2010 (26.02)
(OR. en)

Fajl Interistituzzjonali:
2009/0026 (COD)

16627/1/09
REV 1 ADD 1

ASILE 95
CADREFIN 72
CODEC 1368

DIKJARAZZJONI TAR-RAĠUNIJIET TAL-KUNSILL
Suġġett: Pożizzjoni fl-ewwel qari adottata mill-Kunsill fil-25 ta' Frar 2010 bil-ħsieb tal-

adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
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I. INTRODUZZJONI

Fit-18 ta' Frar 2009, il-Kummissjoni adottat il-proposta li temenda d-Deċiżjoni dwar il-Fond 

Ewropew għar-Refuġjati (FER)1, li akkumpanjat il-proposta għal Regolament li jistabbilixxi l-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)2.

Fis-7 ta' Mejju 2009, il-Parlament Ewropew adotta Opinjonijiet fl-ewwel qari dwar rispettivament 

id-Deċiżjoni FER li għaliha ma ġiet ippreżentata l-ebda emenda3 u r-Regolament EASO li 

stabbilixxa 40 emenda għall-proposta tal-Kummissjoni4. 

Fil-25 ta' Frar 2010, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar iż-żewġ proposti skont 

l-Artikolu 294 tat-Trattat.

Fil-5-7 ta' Ottubru 2009, il-Kumitat tar-Reġjuni adotta Opinjoni dwar is-Sistema Ewropea Komuni 

futura tal-Asil II5, li fiha diversi rakkomandazzjonijiet dwar ir-Regolament EASO.

II. OBJETTIV TAL-PROPOSTA

Id-Deċiżjoni FER qed tiġi emendata biex tieħu kont tal-bidliet maħluqa mill-istabbiliment tal-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil u. b'mod partikolari, biex l-Uffiċċju jkun jista' 

jassumi r-responsabbiltà għal ċerti operazzjonijiet li sa issa kienu ffinanzjati mill-fond għar-

refuġjati. L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għandu l-għan li jtejjeb l-

implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, filwaqt li jsaħħaħ il-kooperazzjoni prattika 

dwar l-asil fl-Istati Membri kif ukoll il-forniment u/jew il-koordinazzjoni tal-appoġġ operattiv lill-

Istati Membri li jiffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u sproporzjonati fuq is-sistemi tal-asil nazzjonali 

tagħhom.

                                               
1 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
2 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
3 T6-0375/2009, 07.05.2009.
4 T6-0379/2009, 07.05.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

Ġenerali

In-negozjati seħħew f'kuntest ta' politika mfassla mill-programm tal-Aja li jistabbilixxi l-objettivi u 

l-istrumenti fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni għall-perijodu 2005 - 2010. Il-Kunsill 

Ewropew esprima l-impenn tiegħu biex jiżviluppa aktar is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil 

permezz tal-emendar tal-qafas leġislattiv u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni prattika u kollaborattiva, fost 

oħrajn, billi jiġi stabbilit Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil. Sussegwentement, fil-

Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil ta' Ottubru 2008, il-Kunsill Ewropew qabel li jiġi 

stabbilit tali uffiċċju fl-2009.

F'konformità mal-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward 

tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom 

li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tad-Danimarka, anness għat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka 

mhijiex qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni tad-Deċiżjoni FER u la mhi marbuta biha u lanqas 

soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar arranġamenti prattiċi għall-

proċedura ta' kodeċiżjoni1, ir-rappreżentanti tal-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni daħlu 

f'kuntatti bil-ħsieb li jiġi konkluż ftehim fl-istadju tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari. Dawn il-

kuntatti rriżultaw fi ftehim dwar it-testi rigward ir-Regolament EASO u d-Deċiżjoni FER.

                                               
1 ĠU C 148, 28.5.1999, p. 1.
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IV KONKLUŻJONI

Il-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tirrifletti l-kompromess milħuq fin-negozjati bejn il-Kunsill u 

l-Parlament Ewropew, iffaċilitat mill-Kummissjoni. Fl-20 ta' Novembru 2009, il-Coreper approva 

dan il-kompromess billi adotta ftehim politiku dwar d-Deċiżjoni FER u r-Regolament EASO. Il-

President tal-Kumitat LIBE tal-Parlament Ewropew minn dakinhar 'il hawn indika f'ittra lill-

President tal-Coreper li jekk it-testi ta' kompromess ikunu ppreżentati lill-Parlament Ewropew bħala 

pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill fl-ewwel qari, huwa ser jirrakkomanda lill-Membri tal-LIBE, u 

sussegwentement lill-plenarja, li l-pożizzjonijiet tal-Kunsill jiġu aċċettati mingħajr emendi fit-tieni 

qari tal-Parlament, soġġett għall-verifika tal-ġuristi-lingwisti taż-żewġ istituzzjonijiet. Ladarba d-

Deċiżjoni FER u r-Regolament EASO jiġu adottati, ser titwitta t-triq għall-istabbiliment bikri tal-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil li ser ikun element ta' importanza ewlenija fit-

tisħiħ ulterjuri tal-kooperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil.

_____________
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IL-KUMMISSJONI EWROPEA 

Brussel 5.3.2010 
KUMM(2010)79 finali 

2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea  

dwar il-pożizzjoni adottata mill-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' proposta ta' Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ 

għall-Ażil u dwar proposta ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati 
għall-perijodu mill-2008 sal-2013 dwar it-tneħħija tal-finanzjament ta' ċerti azzjonijiet 

Komunitarji u l-bidla tal-limiti għall-finanzjament tagħhom 
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2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea  

dwar il-pożizzjoni adottata mill-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' proposta ta' Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ 

għall-Ażil u dwar proposta ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati 
għall-perijodu mill-2008 sal-2013 dwar it-tneħħija tal-finanzjament ta' ċerti azzjonijiet 

Komunitarji u l-bidla tal-limiti għall-finanzjament tagħhom 

1. L-ISFOND 

Data ta' trażmissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-
Proposta ta' Regolament dwar il-ħolqien ta' Uffiċċju Ewropew ta' 
Appoġġ fil-Qasam tal-Ażil (id-dokument COM(2009)/66 finali – 
[2009/0027(COD): 

Data ta' trażmissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-
Proposta ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi l-Fond 
Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 dwar it-
tneħħija tal-finanzjament ta' ċerti azzjonijiet Komunitarji u l-bidla 
tal-limiti għall-finanzjament tagħhom (id-Dokument COM(2009)67 
- 2009/0026(COD): 

 

19 ta' Frar 2009 

 

 

 

 

18 ta' Frar 2009 

Data tal-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: Mhux użat/applikabbli 

Data tal-opinjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari: 07 ta' Mejju 2009 

Id-data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata: Mhux użat 

Data tal-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill: 25 ta' Frar 2010 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 
Il-proposta tar-Regolament dwar il-ħolqien tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ Ewropew fil-Qasam tal-
Ażil u l-proposta tal-emenda tad-Deċiżjoni li tistabbilixxi l-FER 2008-2013 huma parti mill-
isforzi tal-Unjoni Ewropea maħsuba biex ifasslu politika globali fil-qasam tal-ażil. L-għan 
tagħhom hu li jwieġbu għat-talbiet tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew, li talbu għall-ħolqien ta' 
struttura ta' appoġġ fil-qasam tal-ażil u li jagħmlu parti mill-ħidmiet imħabbra mill-pjan ta' 
azzjoni fil-qasam tal-ażil adottat f'Ġunju 2008 mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tipproponi 
li twaqqaf Uffiċċju ta’ Appoġġ Ewropew fil-qasam tal-Ażil, li se jkun responsabbli għall-
faċilitazzjoni u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni prattika bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-ażil kif 
ukoll għall-kontribuzzjoni għall-appoġġ tal-implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni 
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tal-Ażil. L-Uffiċċju se jkollu l-forma istituzzjonali ta' aġenzija regolatorja u se jkun entità, kif 
imsemmi fl-Artikolu 185 tar-Regolament Finanzjarju.  
Il-finanzjament tiegħu se jiġi minn linja baġitarja mniżżla fil-Baġit Ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea. Fl-interess tas-simplifikazzjoni tal-użu tal-fondi disponibbli, sakemm l-Uffiċċju ta’ 
Appoġġ Ewropew fil-qasam tal-Ażil se jkun responsabbli għal ċerti kompiti li huma 
attwalment iffinanzjati taħt l-FER, jidher meħtieġ li l-proposta ta' deċiżjoni titrasferixxi parti 
mir-riżorsi tal-baġit li huma attwalment allokati lill-FER għall-benefiċċju tal-Uffiċċju, sabiex 
ikun żgurat li l-kooperazzjoni prattika fil-qasam tal-ażil tkun iffinanzjata bl-aħjar mod. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL 

3.1 Kumment Ġenerali dwar il-Pożizzjoni tal-Kunsill 

It-test tal-Pożizzjoni tal-Kunsill jaqbel, fis-sustanza u fil-biċċa l-kbira tiegħu, mal-proposti tal-
Kummissjoni u għalhekk għandu jiġi appoġġjat bis-sħiħ.  

3.2 Ftehim fl-istadju tal-Pożizzjoni tal-Kunsill  

Il-Pożizzjoni tal-Kunsill hija riżultat ta' negozjati intensi bejn l-istituzzjonijiet li segwew il-
proposta tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju tat-18 ta' Frar 2009, kif ukoll 
l-adozzjoni mill-Parlament Ewropew fis-6 ta' Mejju 2009, tal-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari. 
Laqgħat informali u tekniċi wasslu għal kompromessi dwar diversi kwistjonijiet pendenti. Ma 
saret l-ebda emenda fil-proposta ta' deċiżjoni għall-finanzjament tal-Uffiċċju, la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill.  

Wara dawn in-negozjati, il-Coreper wasal għal qbil fuq it-test fil-11 ta' Novembru 2009. Fis-
16 ta' Novembru 2009, il-President tal-Kumitat LIBE, is-Sur Juan Fernando López Aguilar 
ikkonferma permezz ta' ittra lill-Presidenza l-qbil tar-rapportaturi u tar-rapportaturi dwar l-
opinjoni dwar it-test approvat mill-Coreper u dwar id-dikjarazzjoni interistituzzjonali annessa, 
u indika li fil-każ li dawn it-testi jkunu trażmessi formalment lill-Parlament Ewropew bħala 
pożizzjoni tal-Kunsill, huwa jirrakkomanda fil-Kumitat LIBE mbagħad fis-sessjoni plenarja li 
din tiġi aċċettata mingħajr emendi. Abbażi ta' dan, il-Coreper wasal għal qbil politiku fl-20 ta' 
Novembru 2009.  

Is-suġġetti ewlenin tan-negozjar li fuqhom intlaħaq qbil huma deskritti hawn taħt. 

Il-mekkaniżmi ta' solidarjetà appoġġjati mill-Uffiċċju (rilokazzjoni u rijinstallazzjoni) kienu 
s-suġġett ta' kompromess dwar formolazzjoni newtra, sabiex l-Uffiċċju jkun jista' jappoġġja 
b'mod effiċjenti l-mekkaniżmi kollha preżenti jew futuri.  

Intlaħaq kompromess dwar il-ħatra ta' Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju li jippermetti 
implikazzjoni qawwija tal-Parlament Ewropew fil-ħatra tiegħu bid-dispożizzjoni li l-
Parlament jkun jista' jagħti l-opinjoni wara li jkun sema' lill-kandidat maħtur mill-Bord ta' 
Tmexxija tal-Uffiċċju, il-Bord ta' Tmexxija jagħti rendikont tal-mod kif l-opinjoni tal-
Parlament tkun ġiet ikkunsidrata għall-ħatra definitiva tad-Direttur Eżekuttiv. Il-Parlament 
xtaq li din id-dispożizzjoni ta' natura istituzzjonali orizzontali tiġi integrata bi sħiħ fil-qafas 
tal-ħidmiet li huma għaddejjin bħalissa fi ħdan il-Grupp interistituzzjonali tal-aġenziji 
regolatorji. Għalhekk ġiet adottata din id-dikjarazzjoni interistituzzjonali li ġejja:  

"Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni waqqfu grupp ta' ħidma interistituzzjonali 
inkarigat li jevalwa l-koerenza, l-effiċjenza u t-trasparenza tal-aġenziji regolatorji, kif ukoll 



MT 4   MT 

il-mod li huma jagħtu rendikont tal-attivitajiet tagħhom, u biex jinsab sfond ta' perspettivi 
komuni għat-titjib tal-ħidma tagħhom. Dan il-grupp bħalissa qed jikkonċentra fuq bosta 
kwistjonijiet eżistenzjali, bħar-rwol u l-post tal-aġenziji regolatorji fl-arkitettura istituzzjonali 
tal-UE, it-twaqqif tagħhom, l-istruttura u l-mod ta' funzjonament tagħhom, u dwar il-
kwistjonijiet marbuta mal-finanzjament tagħhom, is-sorveljanza baġitarja u l-ġestjoni 
tagħhom. 

Il-formola li ntlaħaq qbil dwarha għall-ħatra tad-Direttur tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ 
fil-Qasam tal-Ażil (l-Artikolu 28 tar-Regolament ta' bażi), li jistipula li l-Parlament Ewrpew 
"jista' jadotta opinjoni li tesprimi l-apprezzamnet tiegħu dwar il-kandidat magħżul" u li "il-
Bord ta' Ġestjoni jinforma lill-Parlament Ewropew bil-mod kif ġiet ikkunsidrata l-opinjoni 
tiegħu", għandu jiġi previst fil-kuntest tal-isforzi interistituzzjonali għat-titjib tal-governanza 
u r-responsabbilizzazzjoni tal-aġenziji." 

Il-parteċipazzjoni tal-Kummissarjat Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (UNHCR) fil-
ħidmiet tal-Uffiċċju kienu s-suġġett ta' qbil bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew sabiex l-
Uffiċċju jkun jista' jibbenefika b'mod sħiħ mill-esperjenza tal-UNHCR fil-ħidmiet futuri 
tiegħu.  

Fuq talba tal-Parlament, intlaħaq kompromess dwar l-assoċjazzjoni sħiħa tas-soċjetà ċivili fil-
ħidmiet tal-Uffiċċju, permezz ta' forum konsultattiv li r-regoli tiegħu ġew speċifikati.  

4. KONKLUŻJONI 

Il-pożizzjoni tal-Kunsill u d-dikjarazzjoni interistituzzjonali annessa jwieġbu l-għanijiet tal-
proposta inizjali tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għalhekk tappoġġa t-test. 
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