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Suġġett: L-esternalizzazzjoni tal-ipproċessar tal-asil u tal-operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ lejn 
pajjiżi terzi 

Filwaqt li sa issa mietu mill-anqas 1 500 migrant fl-2015, b'aktar minn 700 migrant maħsuba li għerqu 
l-Ħadd li għadda, il-Ministru tal-Intern Taljan Angelino Alfano ppropona li t-tfittxija u s-salvataġġ u l-
kontroll tal-fruntieri marittimi tal-UE jiġu esternalizzati lejn pajjiżi bħall-Eġittu jew it-Tuneżija, li mbagħad 
dawn min-naħa tagħhom jieħdu l-migranti li jkunu salvaw lejn xtuthom. Il-proposta, li għandha l-għan li 
tipproduċi ''effett verament deterrenti sabiex inqas migranti jkunu lesti jirriskjaw ħajjithom biex jilħqu x-
xtut Ewropej'' ġiet ippreżentata lil Franza, il-Ġermanja, Spanja u l-Kummissjoni fil-qafas tal-Kunsill 
Ġustizzja u Affarijiet Interni tat-12 ta' Marzu 2015, u ġiet diskussa ulterjorment f'laqgħa fil-Kummissjoni 
t-Tlieta 17 ta' Marzu 2015.  

B'mod parallel għal dawn it-taħdidiet, il-Ministri tal-Intern fil-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni 
ddiskutew ukoll il-possibilitajiet li jiġu stabbiliti kampijiet tar-rifuġjati fl-Afrika ta' Fuq, u l-possibilità li l-
applikazzjonijiet ta' asil jiġu pproċessati f'dawn il-kampijiet – proposta li ġiet irrifjutata ripetutament 
f'dawn l-aħħar 15-il sena mill-Kummissjoni u  mill-Kummissjoni Għolja tan-Nazzjonijiet Uniti għar-
Rifuġjati (UNHCR), u dan minħabba d-diversi ostakli ġuridiċi u prattiċi, inkluż ir-riskju li jinkiser il-
prinċipju internazzjonali tan-non-refoulement. 

– X'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar 'id-dokument informali' ippreżentat mill-Ministru 
Alfano? Tista' telabora dwar il-konsistenza ta' tali proposta mal-leġiżlazzjoni tal-UE u dik 
internazzjonali dwar l-asil, inkluż mal-prinċipju tan-non-refoulement? 

– Fid-dawl tal-mument ta' dawn l-inizjattivi u l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni f'dawn id-
diskussjonijiet, jeżistu pjanijiet sabiex l-esternalizzazzjoni tat-tfittxija u s-salvataġġ u/jew l-
ipproċessar estern tal-asil jiġu inklużi fl-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni?  

– Tista' telabora dwar l-ostakli ġuridiċi u prattiċi attwali li jeżistu għall-ipproċessar estern 
konġunt? 

– Għandha l-ħsieb tippreżenta proposti dwar rotot sikuri u legali lejn l-UE għal dawk li qed ifittxu 
asil u għall-migranti fl-aġenda Ewropea li jmiss tagħha dwar il-migrazzjoni, lil hinn mir-reviżjoni 
tagħha tad-Direttiva tal-Karta Blu u l-inizjattivi eżistenti dwar ir-risistemazzjoni? X'opinjoni 
għandha dwar ir-rakkomandazzjonijiet ppreżentati mill-UNHCR fl-anness għall-ittra li bagħtet 
fit-2 ta' Marzu 2015 lill-Kummissjoni? 
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