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Suġġett: Ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-ġestjoni tal-migrazzjoni 

In-nuqqas ta' solidarjetà akbar fost l-Istati Membri tal-UE fil-ġestjoni tal-migrazzjoni u fil-provvediment 
tal-akkoljenza lill-persuni li jfittxu asil, inkluż permezz ta' sistema ta' Dublin li tiffunzjona, wassal għal 
kriżi ta' politika fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali, fejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali (ALR) spiss qed 
jispiċċaw b'mezzi u gwida limitati biex jilqgħu u jagħtu appoġġ lill-migranti u lir-rifuġjati. Filwaqt li ħafna 
ALR urew solidarjetà kbira fl-akkoljenza u fl-iżgurar tal-aċċess għal servizzi bħalma huma l-
akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, u fl-iffaċilitar u l-promozzjoni tal-integrazzjoni fit-tul 
tal-migranti u r-rifuġjati li jirrisjedu fit-territorju lokali, l-azzjonijiet u l-inizjattivi tagħhom spiss ma 
jingħatawx appoġġ fil-livell nazzjonali b'finanzjament u oqfsa ġuridiċi adegwati. 

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni, tqis li hemm il-ħtieġa li: 

1. Isir sforz, fil-livell tal-UE, għal solidarjetà akbar u koordinazzjoni aktar effettiva fost l-Istati Membri, 
inkluż permezz ta' riforma tas-sistema ta' Dublin u l-provvediment ta' kundizzjonijiet ta' akkoljenza 
fuq il-linji tar-rapporti tal-Parlament Ewropew? 

2. Jingħata impenn fit-tul – mill-gvernijiet nazzjonali u mill-UE – li jiżdied il-finanzjament dirett għall-
bliet u r-reġjuni billi jingħata aċċess dirett għall-finanzjament rilevanti tal-QFP għall-ALR, 
speċjalment minħabba r-rwol ewlieni tal-ALR fl-iżgurar tal-akkoljenza tal-persuni li jfittxu asil, l-
aċċess għas-servizzi u l-integrazzjoni fit-tul fil-komunitajiet ospitanti? 

3. Tiġi stabbilita pjattaforma biex l-ALR jfasslu u jikkondividu, fuq bażi volontarja, il-pjanijiet ta' 
kontinġenza rispettivi tagħhom għall-akkoljenza tal-persuni li jfittxu asil u għall-aċċess għal 
servizzi bħalma huma l-edukazzjoni għat-tfal fl-iskejjel lokali u l-aċċess għall-kura tas-saħħa u 
għall-akkomodazzjoni? 

4. Jiġu żviluppati oqfsa ġuridiċi speċifiċi bl-għan li jiġu ffaċilitati l-inizjattivi u l-azzjonijiet tal-ALR fl-
akkoljenza tar-rifuġjati u l-migranti, u li ssir konsultazzjoni mal-livelli lokali u reġjonali ta' gvern 
meta jkunu qed jiġu żviluppati l-oqfsa ġuridiċi u amministrattivi msemmija hawn fuq u jiġu involuti 
fil-miżuri meħuda fir-rigward tat-territorju tagħhom? 

5. Jiġu stabbiliti politiki flessibbli fil-qasam tal-migrazzjoni tal-ħaddiema biex jiġi żgurat li l-kumpaniji 
u dawk li jħaddmu jkunu jistgħu jkollhom aċċess għar-riżorsi umani li huma jeħtieġu, sabiex jiġu 
ffaċilitati l-proċessi ta' integrazzjoni bikrija u biex titrawwem il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini barranin 
fl-affarijiet tal-awtoritajiet lokali ladarba l-istatus ta' residenza tagħhom tkun ġiet iċċarata, billi 
jiffirmaw u jirratifikaw il-Protokoll Addizzjonali għall-Karta Ewropea dwar l-Awtonomija Lokali 
(Serje tat-Trattati tal-Kunsill tal-Ewropa (STKE) Nru 207)? 
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