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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-Afrika u l-UE huma marbuta bi kwistjonijiet ta' migrazzjoni u ta' mobilità u 

jiffaċċjaw sfidi komuni fir-rigward tas-sigurtà u miżuri biex jindirizzaw il-kriminalità 

organizzata u dik transfruntiera; billi dawn il-kwistjonijiet iridu jiġu indirizzati flimkien u 

b'mod prattiku; 

1. Jenfasizza li, ladarba tiġi implimentata, l-Istrateġija UE-Afrika jenħtieġ li tindirizza l-

aspetti kollha tal-migrazzjoni, tal-protezzjoni internazzjonali u ċ-ċaqliq sfurzat, b'enfasi 

fuq il-prinċipji tas-solidarjetà, is-sħubija u r-responsabilità kondiviża, u r-responsabilità 

reċiproka fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem; 

2. Josserva li klima ta' nuqqas ta' sigurtà marbuta mal-kunflitti feroċi fl-Afrika hija ta' 

detriment għal governanza tajba u toħloq ambjent li ma jwassalx għat-tkabbir, l-impjiegi, 

l-investiment u l-iżvilupp; jenfasizza li strutturi statali demokratiċi u trasparenti, l-istat 

tad-dritt, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-governanza 

tajba huma elementi kruċjali għall-iżvilupp tal-pajjiżi Afrikani; iqis li l-Afrika hija sieħba 

ewlenija fix-xena internazzjonali u huwa tal-fehma li l-UE jenħtieġ li ssaħħaħ il-

kooperazzjoni tagħha u d-djalogu politiku ma' dan il-kontinent billi tirresponsabbilizza lis-

sħab Afrikani tagħha permezz ta' fiduċja reċiproka; jenfasizza li l-finanzjament tal-UE 

għall-iżvilupp u l-għajnuna għandu jrawwem l-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba 

tal-pajjiżi Afrikani; jitlob li jkun hemm sħubija iktar b'saħħitha u iktar intensiva fil-qasam 

tal-politika bejn l-UE u l-Afrika, u qafas finanzjarju speċifiku biex jiġu trattati dawn il-

kwistjonijiet; 

3. Jenfasizza li l-Istrateġija Afrika-UE trid tkun kapaċi tqis id-diversità kunsiderevoli tal-

pajjiżi Afrikani, u għalhekk għandha tkun tista' tiġi adattata għaċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' 

kull pajjiż sieħeb; 

4. Jirrikonoxxi li l-iżvilupp bejn il-pajjiżi differenti tal-Afrika jvarja; iħeġġeġ lill-UE 

tikkoopera ma' sħab strateġiċi u ma' pajjiżi fuq quddiem, li politikament, ekonomikament 

u soċjalment, jistgħu joħolqu fl-Afrika klima li jwassal għat-tkabbir u l-iżvilupp, b'mod 

partikolari permezz ta' ftehimiet bilaterali u strateġiji reġjonali, li b'hekk jippermettu li 

jiġu miġġielda l-għeruq tal-kawżi tal-migrazzjoni bejn l-Afrika u l-Ewropa; 

5. Iqis li, filwaqt li s-sħubija bejn l-Afrika u l-UE jenħtieġ li tkun element ċentrali fil-politiki 

tagħna tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-azzjoni meħuda fl-Afrika, huma l-pajjiżi Afrikani u 

l-mexxejja tagħhom li jibqgħu primarjament responsabbli għall-futur tal-kontinent 

tagħhom stess; iqis, għaldaqstant, li l-UE jenħtieġ li tappoġġa l-isforzi mill-mexxejja 

Afrikani biex jippromwovu ambjent stabbli u ta' prosperità fl-Afrika u kooperazzjoni 

bbażata fuq l-interessi komuni tagħna ta' paċi, sigurtà u governanza tajba; 

6. Jirrimarka li l-migrazzjoni u l-mobilità fi ħdan l-Afrika u bejn l-Afrika u l-UE huma ta' 

benefiċċju għaż-żewġ kontinenti, u li approċċ olistiku għall-migrazzjoni u l-mobilità huwa 

tal-ogħla importanza biex tingħata spinta lill-iżvilupp sostenibbli u għall-promozzjoni tad-
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demokrazija, l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u d-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tiżviluppa sħubiji ġodda ta' mobilità u ta' migrazzjoni ma' pajjiżi sħab 

Afrikani; 

7. Jirrikonoxxi li huwa stmat li l-popolazzjoni tal-Afrika se tilħaq 2.4 biljun ruħ sal-2050 u 

se tkun magħmula prinċipalment miż-żgħażagħ1; jilqa' r-rieda li ssir enfasi fuq iż-

żgħażagħ fil-qafas tas-sħubija Afrika-UE; jinkoraġġixxi lill-UE tkompli tidentifika u 

tappoġġa inizjattivi ispirati miż-żgħażagħ li jippromwovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u 

d-drittijiet tal-bniedem, u biex tintensifika l-kooperazzjoni tagħha mal-pajjiżi Afrikani 

biex jiġġieldu kontra l-militarizzazzjoni tat-tfal, il-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-

żwieġ furzat u kwalunkwe ksur ieħor tad-drittijiet tat-tfal; ifakkar li wieħed minn kull 

għaxar studenti mobbli madwar id-dinja huwa Afrikan, li nofshom jiġu lejn l-Ewropa; 

jenfasizza l-importanza li jiġi enfasizzat l-iskambju tal-għarfien, sabiex issir prevenzjoni, 

f'kull ċirkostanza, ta' eżodu tal-imħuħ mill-Afrika; 

8. Jitlob, b'mod partikolari, l-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/0801 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, għall-benefiċċju ta' studenti Afrikani; 

9. Jirrikonoxxi l-fatt li l-kunflitti vjolenti, il-persekuzzjoni, l-inugwaljanza, il-ksur tad-

drittijiet tal-bniedem, it-terroriżmu, ir-reġimi ripressivi, id-diżastri naturali, it-tibdil fil-

klima u l-faqar kroniku wasslu għal mewġiet ta' ċaqliq ta' popolazzjoni u żieda fil-

migrazzjoni lejn l-Ewropa f'dawn l-aħħar snin; ifakkar, madankollu, li fl-Afrika, il-

migrazzjonijiet internazzjonali tikkonċerna anqas minn 35 miljun ruħ, u aktar minn 85 % 

tal-migrazzjoni sseħħ ġewwa l-Afrika nnifisha; jenfasizza li r-rifuġjati u l-migranti 

għandhom l-istess drittijiet universali tal-bniedem u libertajiet fundamentali; 

10. Ifakkar li l-maġġoranza ta' rifuġjati u migranti jsibu kenn f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u li 

ċ-ċaqliq ta' popolazzjoni jseħħ primarjament fi ħdan u bejn dawn il-pajjiżi; jenfasizza li s-

sistemi ta' għajnuna ta' dawn il-pajjiżi qed jiffaċċjaw sfidi maġġuri, li għandhom il-

potenzjal li jikkompromettu serjament il-protezzjoni ta' popolazzjoni spostata li qiegħda 

tikber; 

11. Jenfasizza, b'mod partikolari, il-vjolenza fuq persuni abbażi tar-razza, l-etniċità, ir-reliġjon 

jew it-twemmin, l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-karatteristiċi sesswali u 

l-persekuzzjoni tagħhom; dan jikser l-obbligi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u l-

libertajiet fundamentali, jostakola l-iżvilupp u jwassal għal ċaqliq ta' rifuġjati u migranti 

fuq skala kbira; 

12. Iqis it-terroriżmu bħala theddida globali għall-paċi u l-istabilità reġjonali, l-iżvilupp 

sostenibbli u s-sigurtà interna, li jeħtieġ li tiġi indirizzata b'mod koordinat mill-gvernijiet 

nazzjonali, l-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali u l-aġenziji tal-UE; ifakkar li l-

kriminalità organizzata, il-ħasil tal-flus, id-droga u t-traffikar ta' speċijiet selvaġġi u l-

piraterija għandhom impatt innegabbli fuq il-pajjiżi Afrikani; jitlob li jkun hemm 

kooperazzjoni msaħħa fi ħdan l-Istrateġija UE-Afrika bl-għan li tiġi prevenuta l-impunità, 

issir promozzjoni tal-istat tad-dritt, filwaqt li l-kapaċitajiet tal-pulizija u dawk ġudizzjarji 

jiġu estiżi, sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni u l-aħjar prattiki, kif ukoll 

                                                 
1 UN, World Population Prospects, 2015. 
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biex il-finanzjament tat-terroriżmu u l-kriminalità organizzata jiġi prevenut, ostakolat u 

kkombattut; jemmen li l-istrateġija kontra t-terroriżmu jenħtieġ li tinkludi wkoll miżuri 

għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni li twassal għall-estremiżmu vjolenti fl-Afrika u fl-

Ewropa, b'mod partikulari fost iż-żgħażagħ; 

13. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li d-Djalogu dwar il-Migrazzjoni u l-Mobilità bejn l-UE u l-

Afrika jenħtieġ li jiffaċilita l-mobilità u l-moviment liberu tal-persuni fl-Afrika, u mhux 

biss dawk b'ħiliet speċjalizzati, u bejn l-Afrika u l-UE fuq il-bażi ta' approċċ ibbażat fuq 

id-drittijiet u li jkun ġestit tajjeb, u li jinkludi passaġġi sikuri u legali għall-migrazzjoni; 

jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiffaċilitaw ir-riunifikazzjoni tal-familji; 

14. Itenni s-sejħa tiegħu għat-tisħiħ tal-passaġġi legali għall-persuni li jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali; iħeġġeġ lill-Istati Membri joffru l-postijiet ta' risistemazzjoni tagħhom lil 

għadd sinifikanti ta' rifuġjati, meta jitqies l-għadd totali tar-rifuġjati ospitati f'pajjiżi 

Afrikani; jitlob, f'dan ir-rigward, l-istabbiliment ta' qafas Ewropew ta' risistemazzjoni li 

jkun jista' jiġi pprattikat faċilment mill-Istati Membri u li jħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati 

Membri tagħha jiżvolġu rwol kruċjali u eżemplari fil-qasam tar-risistemazzjoni mad-dinja 

kollha; ifakkar lill-Istati Membri biex jagħmlu disponibbli l-faċilitajiet kollha neċessarji u 

jippjanaw li jiftħu rotot ġodda u sikuri għal dawk li qed ifittxu asil, b'mod partikolari, 

għall-persuni vulnerabbli, fl-ambaxxati u fl-uffiċċji konsulari tal-UE f'pajjiżi ta' oriġini u 

pajjiżi ta' tranżitu; 

15. Jistieden, barra minn hekk, lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jikkooperaw mal-pajjiżi 

Afrikani li jiffaċċjaw ċaqliq ta' rifuġjati jew sitwazzjonijiet ta' kriżi fit-tul, u 

jipprovdulhom assistenza, bil-għan li jkabbru l-kapaċitajiet tagħhom ta' asil u s-sistema ta' 

protezzjoni tagħhom; ifakkar li kull kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni u tal-asil irid 

ikollha l-għan li tippromwovi r-rispett tal-prinċipji relatati mad-drittijiet fundamentali li 

jirregolaw il-politiki tal-migrazzjoni u tal-asil tal-UE; 

16. Ifakkar fl-importanza li jingħata l-ammont massimu ta' informazzjoni lil migranti 

potenzjali fir-rigward tal-perikli marbuta mar-rotot irregolari ta' migrazzjoni, iżda wkoll 

il-prospetti tagħhom fi ħdan l-UE, b'mod partikolari fil-qasam tal-impjiegi u tat-taħriġ; 

17. Ifakkar li żewġ patti globali, għall-migrazzjoni u r-rifuġjati rispettivament, għandhom jiġu 

mfassla mill-2018 taħt il-patroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti wara d-Dikjarazzjoni ta' New 

York għar-Rifuġjati u l-Migranti, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fid-

19 ta' Settembru 2016, u li d-djalogu bejn l-Afrika u l-UE għandu jiġi intensifikat bil-

quddiem sabiex jiġu identifikati l-prijoritajiet komuni, fejn possibbli; 

18. Jenfasizza li r-ritorn jista' jsir biss wara li tkun saret valutazzjoni ta' kull każ individwali 

b'rispett sħiħ tad-drittijiet ta' dawk ikkonċernati, u li kull tentattiv ta' refoulement tal-

migranti imur kontra d-dritt tal-UE u d-dritt internazzjonali; jemmen li r-ritorn tal-

migranti jenħtieġ li jitwettaq biss b'mod sikur, li r-ritorn volontarju jenħtieġ li jingħata 

prijorità fuq ir-ritorn sfurzat, u li l-integrazzjoni mill-ġdid tal-migranti jenħtieġ li tiġi 

indirizzata sistematikament; 

19. Jappella għal kooperazzjoni effettiva, imsaħħa u sistematika mal-pajjiżi Afrikani, inkluża 

politika ta' risistemazzjoni qawwija u reali u investigazzjoni finanzjarja, fil-ġlieda kontra 

t-traffikar u l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin; jistieden lill-UE u lill-pajjiżi 

Afrikani jintensifikaw il-kooperazzjoni u l-isforzi tagħhom sabiex iġibu fi tmiemhom it-
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traffikar u l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin bejn iż-żewġ kontinenti; 

20. Jirrikonoxxi l-potenzjal strateġiku tad-dijaspori Afrikani madwar id-dinja kemm f'termini 

ta' rimessi finanzjarji u kemm f'dawk li huma valuri mhux finanzjarji, fir-rigward tal-

kapaċità li jinbnew u jiġu promossi l-paċi, id-demokrazija, il-governanza tajba u l-

istabilità soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza ta' kollaborazzjoni ma' dawn id-

dijaspori u l-fatt li jiġu marbuta ma' proġetti ta' żvilupp, sabiex jiġi żgurat li 

jikkontribwixxu għall-effikaċja tal-politiki ta' żvilupp; 

21. Ifakkar li l-mexxejja Afrikani impenjaw ruħhom li jaċċeleraw it-tkabbir, l-iżvilupp, il-

prosperità u l-governanza tajba fil-kontinent Afrikan sal-2063; jistieden lill-UE u lill-Istati 

Membri jappoġġaw lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp sabiex dawn ikunu jistgħu jadottaw 

politiki fit-tul li jirrispettaw id-drittijiet għal-libertà ta' moviment u d-dritt għall-

edukazzjoni, għas-saħħa u għall-impjieg; jenfasizza l-ħtieġa li l-UE u l-Istati Membri 

tagħha jappoġġaw b'mod partikolari lill-pajjiżi l-anqas żviluppati fl-isforzi tagħhom li 

jikkumbattu t-tibdil fil-klima, sabiex jiġi evitat l-aggravar tal-faqar f'dawn il-pajjiżi; 

22. Jirrakkomanda li jsiru aktar sforzi biex jiġi implimentat il-Pjan ta' Azzjoni tal-Belt 

Valletta għall-ġestjoni umana u sostenibbli tal-migrazzjoni fuq iż-żewġ naħat tal-

Mediterran; ifakkar fl-importanza tal-inizjattivi bil-għan li jissaħħu d-djalogu u l-

kooperazzjoni dwar kwistjonijiet tal-migrazzjoni bħall-Proċess ta' Rabat u l-Proċess ta' 

Kartum; 

23. Jitlob li jsir skrutinju parlamentari akbar tal-ftehimiet ta' ħidma konklużi ma' pajjiżi terzi u 

l-attivitajiet ta' kooperazzjoni esterna tal-aġenziji rilevanti tal-Unjoni; 
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