
 

 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

TESTI ADOTTATI 
 
 

P8_TA(2015)0306 

Miżuri provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-

benefiċċju tal-Italja u l-Greċja * 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Settembru 2015 dwar il-

proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi miżuri provviżorji fil-qasam tal-

protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja (COM(2015)0286 – C8-

0156/2015 – 2015/0125(NLE)) 

(Konsultazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2015)0286), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 78(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

skont liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0156/2015), 

– wara li kkunsidra l-ittra tal-Kunsill tat-30 ta' Lulju 2015 li permezz tagħha hija informat 

lill-Parlament l-approċċ ġenerali tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Baġits, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

(A8-0245/2015), 

1. Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata; 

2. Japprova d-dikjarazzjoni tiegħu annessa ma' din ir-riżoluzzjoni; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-

Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; 

4. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat 

mill-Parlament; 

5. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-

Kummissjoni b’mod sustanzjali; 



 

 

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni. 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Kunsiderazzjoni 3a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Kapitolu I u l-

Artikoli 18 u 19 tagħha, 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 2a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) F’konformità mal-Artikolu 78(3) u l-

Artikolu 80 tat-Trattat, il-miżuri ta’ 

solidarjetà previsti f’din id-Deċiżjoni 

huma vinkolanti. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 4a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Il-miżuri temporanji għal 

rilokazzjoni ta' emerġenza huma biss parti 

waħda mill-approċċ olistiku lejn il-

migrazzjoni kif delinjat fil-

komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-

13 ta' Mejju 2015 bit-titolu, "Aġenda 

Ewropea dwar il-Migrazzjoni" u r-rapport 

fuq inizjattiva proprja li ġej mill-

Parlament Ewropew. Il-Parlament 

Ewropew jenfasizza li d-dimensjonijiet 

kollha tal-approċċ olistiku huma 



 

 

importanti u għandhom jiġu mressqa 

b'mod parallel. Fil-laqgħa tiegħu tal-25 u 

s-26 ta' Ġunju 2015, il-Kunsill Ewropew 

qabel b'mod partikolari, fid-dawl tas-

sitwazzjoni ta’ emerġenza attwali u tal-

impenn biex tissaħħaħ is-solidarjetà u r-

responsabilità, dwar ir-rilokazzjoni 

temporanja u eċċezzjonali mifruxa fuq 

sentejn ta’ 40 000 persuna fi bżonn ċar ta’ 

protezzjoni internazzjonali, mill-Italja u l-

Greċja lejn Stati Membri oħra. L-Istati 

Membri għandhom jaqblu dwar kwoti 

vinkolanti għad-distribuzzjoni ta' dawn il-

persuni. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

Emenda 

(5) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-

29 ta’ April 2015, il-Parlament Ewropew 

saħaq fuq il-ħtieġa li l-Unjoni tibbaża r-

rispons tagħha għall-aħħar t-traġedji fil-

Mediterran fuq is-solidarjetà u l-qsim ġust 

tar-responsabbilità, u biex tintensifika l-

isforzi tagħha f’dan il-qasam fuq l-Istati 

Membri li jirċievu l-ikbar għadd ta’ 

refuġjati u applikanti għal protezzjoni 

internazzjonali, kemm jekk f’termini 

assoluti jew termini proporzjonali. 

(5) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-

29 ta’ April 2015, il-Parlament Ewropew 

saħaq fuq il-ħtieġa li l-Unjoni tibbaża r-

rispons tagħha għall-aħħar t-traġedji fil-

Mediterran fuq is-solidarjetà u l-qsim ġust 

tar-responsabbilità, u biex tintensifika l-

isforzi tagħha f’dan il-qasam fuq l-Istati 

Membri li jirċievu l-ikbar għadd ta’ 

refuġjati u applikanti għal protezzjoni 

internazzjonali, kemm jekk f’termini 

assoluti jew termini proporzjonali abbażi 

tal-kriterji għall-istabbiliment tal-Istat 

Membru responsabbli għall-analiżi tal-

applikazzjoni għal protezzjoni 

internazzjonali f'konformità mar-

Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. Il-

Parlament Ewropew talab għal kwota 

obbligatorja għad-distribuzzjoni ta' 

persuni li jfittxu l-asil fost l-Istati Membri 

kollha. 

 

 ______________ 

 1a Ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-



 

 

26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji 

u l-mekkaniżmi biex ikun determinat 

liema hu l-Istat Membru responsabbli 

biex jeżamina applikazzjoni għall-

protezzjoni internazzjonali ippreżentata 

f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin 

ta' pajjiż terz jew persuna apolidi 

(ĠU L 180, 29.6.2013, p. 31). 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Fost l-Istati Membri li għaddejjin minn 

sitwazzjoni ta’ pressjoni partikolari, u 

quddiem il-ġrajjiet reċenti traġiċi fil-

Mediterran, l-Italja u l-Greċja b’mod 

partikolari esperjenzaw flussi bla preċedent 

ta’ migranti, inklużi applikanti għall-

protezzjoni internazzjonali li b’mod ċar 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, li 

waslu fit-territorju tagħhom, u ħolqu 

pressjoni sinifikanti fuq is-sistemi ta' 

migrazzjoni u ta’ ażil tagħhom. 

 

(7) Fost l-Istati Membri li għaddejjin minn 

sitwazzjoni ta’ pressjoni partikolari, u 

quddiem il-ġrajjiet reċenti traġiċi fil-

Mediterran, l-Italja u l-Greċja b’mod 

partikolari esperjenzaw flussi bla preċedent 

ta’ migranti, inklużi applikanti għall-

protezzjoni internazzjonali li b’mod ċar 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, li 

waslu fit-territorju tagħhom, u ħolqu 

pressjoni sinifikanti fuq is-sistemi ta' 

migrazzjoni u ta’ asil tagħhom, 

għaldaqstant jindikaw l-impatt negattiv 

tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 għall-

ewwel pajjiż li daħal fl-Unjoni, li 

b'dispjaċir għadu ma wassalx għas-

sospensjoni ta' dak ir-regolament jew 

għallinqas għat-tneħħija tar-referenza 

għall-ewwel pajjiż li daħal fl-Unjoni. 

Madankollu, l-Istati Membri l-oħra fi 

ħdan l-Unjoni wkoll qegħdin jesperjenzaw 

żidiet kbar fin-numru ta' persuni li jfittxu 

asil li jilqgħu.  

 

Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Il-previżjoni esperta turi pressjoni 



 

 

migratorja akbar fuq il-fruntieri esterni 

marittimi u tal-art tal-Unjoni fit-terminu 

qasir u medju. 
 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 8 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Skont id-dejta tal-Aġenzija Ewropea 

għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni 

Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni 

(Frontex), ir-rotta tal-Mediterran Ċentrali u 

tal-Lvant kienu ż-żoni prinċipali għall-

qsim illegali tal-fruntieri fl-Unjoni, fl-

2014. Fl-2014 iktar minn 170 000 migrant 

waslu b’mod irregolari biss biss fl-Italja, li 

jirrappreżentaw żieda ta’ 277 % meta 

mqabbel mal-2013. Kien hemm żieda 

kostanti wkoll fil-Greċja b’aktar minn 

50 000 migrant irregolari li waslu fil-pajjiż, 

li jirrappreżentaw żieda ta’ 153 % meta 

mqabbel mal-2013. L-istatistiċi tal-ewwel 

xhur tal-2015 jikkonfermaw din it-

tendenza ċara fir-rigward tal-Italja. Barra 

minn hekk, il-Greċja fl-ewwel xhur tal-

2015 iffaċċjat żieda qawwija fl-għadd ta’ 

qsim irregolari tal-fruntieri, li 

tikkorrispondi għal aktar minn 50 % tal-

għadd totali tal-qsim irregolari tal-

fruntieri fl-2014 (kważi 28 000 fl-ewwel 

erba’ xhur tas-sena 2015 meta mqabbel 

mal-għadd totali ta’ kważi 55 000 fl-2014). 

Proporzjon sinifikanti min-numru totali ta’ 

migranti irregolari misjuba f’dawn iż-żewġ 

reġjuni inkluda l-migranti ta’ 

nazzjonalitajiet li, abbażi tad-dejta tal-

Eurostat, fil-livell tal-Unjoni laħqu rata ta’ 

rikonoxximent għolja (fl-2014, is-Sirjani u 

l-Eritrej, li għalihom ir-rata ta’ 

rikonoxximent fil-livell tal-Unjoni hija ta' 

aktar minn 75 %, kienet tirrappreżenta 

aktar minn 40 % tal-migranti irregolari fl-

Italja u aktar minn 50 % minnhom fil-

Greċja). Skont il-Eurostat, 30 505 Sirjani 

nstabu li fl-2014 kienu qegħdin b’mod 

(8) Skont id-dejta tal-Aġenzija Ewropea 

għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni 

Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni 

(Frontex), ir-rotta tal-Mediterran Ċentrali u 

tal-Lvant kienu ż-żoni prinċipali għall-

qsim illegali tal-fruntieri fl-Unjoni, fl-

2014. Fl-2014 iktar minn 170 000 migrant 

waslu b’mod irregolari fl-Italja biss, li 

jirrappreżentaw żieda ta’ 277 % meta 

mqabbel mal-2013, inklużi aktar minn 

26 100 tfal, li minnhom 13 000 kienu 

minuri mhux akkumpanjati, li 

jirrapreżentaw 7,6 % min-numru totali ta' 

migranti. Kien hemm żieda kostanti wkoll 

fil-Greċja b’aktar minn 50 000 migrant 

irregolari li waslu fil-pajjiż, li 

jirrappreżentaw żieda ta’ 153 % meta 

mqabbel mal-2013. L-istatistiċi tal-ewwel 

xhur tal-2015 jikkonfermaw din it-

tendenza ċara fir-rigward tal-Italja. Minn 

Jannar sa nofs Ġunju 2015, l-Italja 

rreġistrat żieda ta’ 5 % ta’ qsim irregolari 

tal-fruntieri meta mqabbel mal-istess 

perjodu fis-sena preċedenti. Barra minn 

hekk, il-Greċja fl-ewwel xhur tal-2015 

iffaċċjat żieda qawwija fl-għadd ta’ qsim 

irregolari tal-fruntieri, li tikkorrispondi 

għal żieda ta' aktar minn sitt darbiet aktar 

meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena 

preċedenti u żieda ta’ kważi 140 % meta 

mqabbel mas-sena preċedenti kollha 

(76 293 minn Jannar sa Ġunju 2015, 

skont data tal-Frontex, meta mqabbel mal-

għadd totali ta’ kważi 55 000 fl-2014). 

Proporzjon sinifikanti min-numru totali ta’ 

migranti irregolari misjuba f’dawn iż-żewġ 

reġjuni inkluda l-migranti ta’ 



 

 

irregolari fil-Greċja, meta mqabblin ma’ 

8 220 fl-2013. 

nazzjonalitajiet li, abbażi tad-dejta tal-

Eurostat, fil-livell tal-Unjoni laħqu rata ta’ 

rikonoxximent għolja (fl-2014, is-Sirjani u 

l-Eritrej, li għalihom ir-rata ta’ 

rikonoxximent fil-livell tal-Unjoni hija ta' 

aktar minn 75 %, kienet tirrappreżenta 

aktar minn 40 % tal-migranti irregolari fl-

Italja u aktar minn 50 % minnhom fil-

Greċja). minn Jannar sa nofs Ġunju 2015 

is-Sirjani u l-Eritrej irrappreżentaw 30 % 

tal-wasliet fl-Italja u kważi 60 % fil-

Greċja). Skont il-Eurostat, 30 505 Sirjani 

nstabu li fl-2014 kienu qegħdin b’mod 

irregolari fil-Greċja, meta mqabblin ma’ 

8 220 fl-2013. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Skont id-dejta tal-Frontex, rotta 

migratorja importanti oħra lejn l-Unjoni fl-

2014 kienet ir-rotta tal-Balkani tal-Punent, 

bi 43 357 qasma irregolari tal-fruntieri. 

Madankollu, il-maġġoranza tal-migranti 

li jużaw ir-rotta tal-Balkani mhumiex, 

prima facie, fil-bżonn ta’ protezzjoni 

internazzjonali, b'51 % tal-wasliet ikunu 

Kosovari. 

(10) Skont id-dejta tal-Frontex, rotta 

migratorja importanti oħra lejn l-Unjoni fl-

2014 kienet ir-rotta tal-Balkani tal-Punent, 

bi 43 357 qasma irregolari tal-fruntieri. In-

numru ta' qasmiet irregolari tal-fruntieri 

żdied drammatikament fl-2015. Bejn 

Jannar u Ġunju 2015, 67 444 migrant u 

refuġjat użaw ir-rotta tal-fruntieri bejn it-

Turkija u l-Greċja u l-Bulgarija u l-

fruntieri tal-art tal-Ungerija. Dan 

jammonta għal żieda ta' 962 % meta 

mqabbel mal-istess perjodu matul is-sena 

ta' qabel. Ir-rotta issa qiegħda tintuża 

dejjem aktar minn persuni li qed jaħarbu 

l-gwerra u l-persekuzzjoni. Bejn Jannar u 

Ġunju 2015, 17 955 refuġjat mill-

Afganistan, 13 225 refuġjat mis-Sirja, 

3 021 refuġjat mill-Iraq u 196 refuġjat 

mill-Eritrea daħlu fl-Unjoni permezz ta' 

din ir-rotta.  

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 



 

 

Premessa 13a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Għandu jkun hemm traspożizzjoni 

rapida u sħiħa u implimentazzjoni 

effettiva tas-Sistema Ewropea Komuni tal-

Asil mill-Istati Membri parteċipanti 

kollha, biex b'hekk jiġu żgurati standards 

tal-Unjoni komuni, inklużi kundizzjonijiet 

ta' lqugħ tal-persuni li jfittxu asil u r-

rispett tad-drittijiet fundamentali, kif 

previst skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

eżistenti. 
 

 

Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 15 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Jekk Stat Membru apparti l-Italja jew 

il-Greċja jiffaċċjaw sitwazzjoni ta’ 

emerġenza simili kkaratterizzata minn dħul 

f’daqqa ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi, il-

Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, u 

wara konsultazzjoni mal-Parlament 

Ewropew, jista’ jadotta miżuri provviżorji 

għall-benefiċċju tal-Istat Membru 

kkonċernat, skont l-Artikolu 78(3) tat-

Trattat. Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu, 

fejn ikun adegwat, is-sospensjoni tal-

obbligi ta’ dan l-Istat Membru previsti 

f’din id-Deċiżjoni. 

(15) Meta jittieħed kont tal-instabilità li 

għaddejja bħalissa u l-kunflitti fil-viċinat 

immedjat tal-Unjoni u man-natura tal-

flussi migratorji, jekk Stat Membru apparti 

l-Italja jew il-Greċja jiffaċċjaw sitwazzjoni 

ta’ emerġenza simili kkaratterizzata minn 

dħul f’daqqa ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi, il-

Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, u 

wara konsultazzjoni mal-Parlament 

Ewropew, jista’ jadotta miżuri provviżorji 

għall-benefiċċju tal-Istat Membru 

kkonċernat, skont l-Artikolu 78(3) tat-

Trattat. Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu, 

fejn ikun adegwat, is-sospensjoni tal-

obbligi ta’ dan l-Istat Membru previsti 

f’din id-Deċiżjoni. 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 17 

 



 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni 

jinvolvu deroga temporanja mill-kriterju 

stabbilit fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament 

(UE) Nru 604/2013 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill u mill-passi 

proċedurali, inklużi l-limiti ta’ żmien, 

stabbiliti fl-Artikoli 21, 22 u 29 ta’ dan ir-

Regolament. 

(17) Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni 

jinvolvu deroga temporanja mill-kriterju 

stabbilit fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament 

(UE) Nru 604/2013 u mill-passi 

proċedurali, inklużi l-limiti ta’ żmien, 

stabbiliti fl-Artikoli 21, 22 u 29 ta’ dan ir-

Regolament. Il-miżuri ta’ rilokazzjoni 

m’għandhomx jipprevjenu lill-Istati 

Membri milli jagħmlu użu sħiħ tar-

Regolament (UE) Nru 604/2013 inkluż 

użu proattiv u effiċjenti tal-kriterji kollha, 

bħalma huma r-riunifikazzjoni tal-

familja, il-protezzjoni speċjali ta’ 

minorenni mhux akkumpanjati, u l-

klawżola ta' diskrezzjoni għal raġunijiet 

umanitarji.  

____________________ ____________________ 

Ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 

ta’ Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u 

l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat 

liema hu l-Istat Membru responsabbli 

biex jeżamina applikazzjoni għall-

protezzjoni internazzjonali iddepożitata 

għand wieħed mill-Istati Membri minn 

ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida 

(ĠU L 180, 29.6.2013, p. 31). 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 18 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Kellha ssir għażla fir-rigward tal-

kriterju li kellu jiġi applikat meta kellu jiġi 

deċiż min u kemm-il appplikant għandhom 

jiġu rilokati mill-Italja u l-Greċja. Hija 

prevista sistema ċara u li tiffunzjona 

bbażata fuq il-limitu tar-rata medja, fil-

livell tal-Unjoni, tad-deċiżjonijiet li jagħtu 

protezzjoni internazzjonali fil-proċeduri 

waqt l-ewwel istanza kif definiti mill-

(18) Kellha ssir għażla fir-rigward tal-

kriterju li kellu jiġi applikat meta kellu jiġi 

deċiż min u kemm-il appplikant għandhom 

jiġu rilokati mill-Italja u l-Greċja. Hija 

prevista sistema ċara u li tiffunzjona 

bbażata fuq il-limitu tar-rata medja, fil-

livell tal-Unjoni, tad-deċiżjonijiet li jagħtu 

protezzjoni internazzjonali fil-proċeduri 

waqt l-ewwel istanza kif definiti mill-



 

 

Eurostat mill-ammont totali, fil-livell tal-

Unjoni, ta’ deċiżjonijiet dwar 

applikazzjonijiet għall-ażil għall-

protezzjoni internazzjonali meħuda fl-

ewwel istanza abbażi tal-aħħar statistiċi 

disponibbli. Minn naħa, dan il-limitu 

għandu jiżgura kemm jista' jkun possibbli, 

li l-applikanti kollha li x'akarx li jeħtieġu l-

aktar protezzjoni internazzjonali jkunu 

f’pożizzjoni li jgawdu b'mod sħiħ u malajr 

id-drittijiet tagħhom ta’ protezzjoni fl-Istat 

Membru ta’ rilokazzjoni. Min-naħa l-oħra, 

għandu jimpedixxi, kemm jista' jkun 

possibbli, li l-applikanti li x’aktarx 

probabbli tingħatalhom deċiżjoni negattiva 

rigward l-applikazzjoni tagħhom ma jiġux 

rilokati fi Stat Membru ieħor, u 

għaldaqstant itawlu b’mod mhux dovut il-

permanenza tagħhom fl-Unjoni. Abbażi 

tad-dejta tal-Eurostat għall-2014 dwar id-

deċiżjonijiet fl-ewwel istanza, il-limitu ta’ 

75 %, li f’din is-sena jikkorrispondi għal 

deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet ta' 

Sirjani u Eritrej, għandu jintuża f’din id-

Deċiżjoni. 

Eurostat mill-ammont totali, fil-livell tal-

Unjoni, ta’ deċiżjonijiet dwar 

applikazzjonijiet għall-asil għall-

protezzjoni internazzjonali meħuda fl-

ewwel istanza abbażi tal-aħħar statistiċi 

disponibbli. Minn naħa, dan il-limitu 

għandu jiżgura kemm jista' jkun possibbli, 

li l-applikanti kollha li x'akarx li jeħtieġu l-

aktar protezzjoni internazzjonali jkunu 

f’pożizzjoni li jgawdu b'mod sħiħ u malajr 

id-drittijiet tagħhom ta’ protezzjoni fl-Istat 

Membru ta’ rilokazzjoni. Min-naħa l-oħra, 

għandu jimpedixxi, kemm jista' jkun 

possibbli, li l-applikanti li x’aktarx 

probabbli tingħatalhom deċiżjoni negattiva 

rigward l-applikazzjoni tagħhom ma jiġux 

rilokati fi Stat Membru ieħor, u 

għaldaqstant itawlu b’mod mhux dovut il-

permanenza tagħhom fl-Unjoni. Abbażi 

tad-dejta tal-Eurostat għall-2014 dwar id-

deċiżjonijiet fl-ewwel istanza, il-limitu ta’ 

75 %, li f’din is-sena jikkorrispondi għal 

deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet ta' 

Sirjani u Eritrej, għandu jintuża f’din id-

Deċiżjoni. Sabiex titqies in-natura 

b'tendenza għall-bidla tal-flussi 

migratorji, il-grupp immirat ta' 

benefiċjarji għar-rilokazzjoni għandu 

jkun ivvalutat kull tliet xhur. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Il-miżuri provviżorji huma maħsuba 

biex itaffu l-pressjoni tal-ażil sinifikanti 

minn fuq l-Italja u l-Greċja, b’mod 

partikolari billi jiġu rilokati għadd kbir ta’ 

applikanti, li b’mod ċar għandhom bżonn 

ta’ protezzjoni internazzjonali, li waslu fit-

territorju tal-Italja u l-Greċja wara d-data li 

fiha din id-Deċiżjoni ssir applikabbli. 

Abbażi tal-għadd totali ta’ ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi li daħlu irregolarment fl-Italja 

u fil-Greċja fl-2014, u l-għadd ta’ dawk li 

(19) Il-miżuri provviżorji ta' emerġenza 

huma maħsuba biex jistabbilixxu 

mekkaniżmu ta' rilokazzjoni ġust u ekwu, 

itaffu l-pressjoni tal-asil sinifikanti minn 

fuq l-Italja u l-Greċja, b’mod partikolari 

billi jiġu rilokati għadd kbir ta’ applikanti, 

li b’mod ċar għandhom bżonn ta’ 

protezzjoni internazzjonali, li waslu fit-

territorju tal-Italja u l-Greċja wara d-data li 

fiha din id-Deċiżjoni ssir applikabbli. 

Abbażi tal-għadd totali ta’ ċittadini ta’ 



 

 

b’mod ċar jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali, it-total ta’ 40 000 applikant 

li b’mod ċar jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali għandhom jiġu rilokati 

mill-Italja u l-Greċja. Dan l-għadd 

jikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għal 

40 % tal-għadd totali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fi bżonn ċar ta’ protezzjoni 

internazzjonali li daħlu irregolarment fl-

Italja u fil-Greċja fl-2014. Għaldaqstant, il-

miżura ta' rilokazzjoni proposta f’din id-

Deċiżjoni tikkostitwixxi l-qsim ġust tal-piż 

bejn l-Italja u l-Greċja fuq naħa waħda, u l-

Istati Membri fuq in-naħa l-oħra. Abbażi 

tal-istess ċifri globali disponibbli fl-2014 u 

fl-ewwel erba’ xhur tas-sena tal-2015, tal-

Italja meta mqabbla mal-Greċja, 60 % ta’ 

dawn l-applikanti għandhom jiġu rilokati 

mill-Italja u 40 % mill-Greċja. 

 

pajjiżi terzi li daħlu irregolarment fl-Italja 

u fil-Greċja fl-2014, u l-għadd ta’ dawk li 

b’mod ċar jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali, it-total ta’ 40 000 applikant 

li b’mod ċar jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali għandhom jiġu rilokati 

mill-Italja u l-Greċja. Dan l-għadd 

jikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għal 

40 % tal-għadd totali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fi bżonn ċar ta’ protezzjoni 

internazzjonali li daħlu irregolarment fl-

Italja u fil-Greċja fl-2014. Għaldaqstant, il-

miżura ta' rilokazzjoni proposta f’din id-

Deċiżjoni tikkostitwixxi l-qsim ġust tar-

responsabilità bejn l-Italja u l-Greċja fuq 

naħa waħda, u l-Istati Membri fuq in-naħa 

l-oħra. Abbażi tal-istess ċifri globali 

disponibbli fl-2014 u fl-ewwel erba’ xhur 

tas-sena tal-2015, tal-Italja meta mqabbla 

mal-Greċja, 60 % ta’ dawn l-applikanti 

għandhom jiġu rilokati mill-Italja u 40 % 

mill-Greċja. Fi żmien sitt xhur mid-data 

tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, il-

Kummissjoni għandha tivvaluta s-sehem 

ta' persuni li se jiġu rilokati mill-Italja u 

l-Greċja, abbażi tal-aktar data reċenti 

disponibbli, bil-ħsieb li jiġi adattat għall-

flussi tar-refuġjati li jkunu nbidlu. Il-

mekkaniżmu ta' rilokazzjoni ta' 

emerġenza mhuwiex soluzzjoni fl-isfida 

fit-tul tal-pressjoni tal-asil fuq il-fruntieri 

esterni tal-Unjoni, imma, huwa aktar każ 

ta' prova bil-ħsieb tal-proposta leġiżlattiva 

li ġejja dwar skema permanenti ta' 

rilokazzjoni ta' emerġenza abbażi tal-

Artikolu 78(2) tat-Trattat u għaldaqstant 

huwa inizjalment ristrett għal total ta' 

40 000 applikant. Madankollu, għandha 

titqies żieda ulterjuri ta' postijiet ta' 

rilokazzjoni, jekk din tkun meħtieġa, 

għall-adattament ta' flussi u tendenzi li 

jinbidlu malajr ta' refuġjati matul l-

applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Kull 

proposta għal mekkaniżmu permanenti ta' 

rilokazzjoni ta' emerġenza trid tkun 

ibbażata fuq kontribut aktar sostanzjali 

għall-kondiviżjoni tas-solidarjetà u r-

responsabilità fost l-Istati Membri, 

inkluża żieda fin-numru ta' postijiet 

disponibbli għal rilokazzjoni għall-



 

 

adattazzjoni għall-flussi u t-tendenzi 

migratorji li jinbidlu malajr. Għandu jkun 

mibni fuq kriterji definiti b'mod ċar, 

inkluż id-dħul mhux mistenni ta' persuni 

b'nazzjonalità ta' pajjiżi terzi u l-pressjoni 

eċċezzjonali tal-asil, u dan jippermetti l-

iskattar tiegħu abbażi ta' indikaturi 

trasparenti u oġġettivi. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Meta jiġi abbozzat il-mekkaniżmu 

permanenti għar-rilokazzjoni skont l-

Artikolu 78(2) tat-Trattat, il-Kummissjoni 

għandha tinkludi t-territorju ta' Stat 

Membru bħala kriterju għad-

determinzzjoni tad-distribuzzjoni tal-

migranti. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-

Integrazzjoni (AMIF) stabbilit permezz tar-

Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill jipprovdi 

appoġġ għal operazzjonijiet ta’ qsim tal-

piżijiet maqbula bejn l-Istati Membri, u 

huwa miftuħ għal żviluppi ġodda ta’ 

politika f’dan il-qasam. L-Artikolu 7(2) 

tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 

jipprevedi l-possibbiltà għall-Istati Membri 

li jimplimentaw azzjonijiet relatati mat-

trasferiment ta’ applikanti għall-protezzjoni 

internazzjonali bħala parti mill-programmi 

nazzjonali tagħhom, filwaqt li l-

Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 

(21) Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-

Integrazzjoni (AMIF) stabbilit permezz tar-

Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill jipprovdi 

appoġġ għal operazzjonijiet ta’ qsim ta' 

responsabilità maqbula bejn l-Istati 

Membri, u huwa miftuħ għal żviluppi 

ġodda ta’ politika f’dan il-qasam. L-

Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 

Nru 516/2014 jipprevedi l-possibbiltà 

għall-Istati Membri li jimplimentaw 

azzjonijiet relatati mat-trasferiment ta’ 

applikanti għall-protezzjoni internazzjonali 

bħala parti mill-programmi nazzjonali 

tagħhom, filwaqt li l-Artikolu 18 tar-



 

 

Nru 516/2014 jipprevedi l-possibilità ta’ 

somma f’daqqa ta’ EUR 6 000 għat-

trasferiment ta’ benefiċjarji tal-protezzjoni 

internazzjonali minn Stat Membru ieħor.  

Regolament (UE) Nru 516/2014 jipprevedi 

l-possibilità ta’ somma f’daqqa ta’ 

EUR 6 000 għat-trasferiment ta’ 

benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali 

minn Stat Membru ieħor. 

______________ ___________________ 

Ir-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi l-Fond 

għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, 

li jemenda d-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2008/381/KE u li jħassar id-

Deċiżjonijiet Nru 573/2007/KE u 

Nru 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2007/435/KE (ĠU L 150, 

20.5.2014, p. 168). 

Ir-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi l-Fond 

għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, 

li jemenda d-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2008/381/KE u li jħassar id-

Deċiżjonijiet Nru 573/2007/KE u 

Nru 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2007/435/KE (ĠU L 150, 

20.5.2014, p. 168). 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) Il-Kummissjoni għandha 

tikkontrolla l-infiq tas-somma ta' 

EUR 6 000 għar-rilokazzjoni ta' kull 

applikant. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Meta jkun qed jiġi deċiż liema 

applikanti, li jeħtieġu b’mod ċar il-

protezzjoni internazzjonali, għandhom jiġu 

rilokati mill-Italja u l-Greċja, għandha 

tingħata prijorità lil applikanti vulnerabbli 

skont l-Artikolu 22 tad-

Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill. F’dan ir-rigward, 

(25) Meta jkun qed jiġi deċiż liema 

applikanti, li jeħtieġu b’mod ċar il-

protezzjoni internazzjonali, għandhom jiġu 

rilokati mill-Italja u l-Greċja, għandha 

tingħata prijorità lil applikanti vulnerabbli, 

- u fost dawn, attenzjoni speċjali għandha 

tingħata lil minuri mhux akkumpanjati - 
skont l-Artikoli 21 u 22 tad-



 

 

il-bżonnijiet speċjali tal-applikanti, inkluża 

s-saħħa, għandhom jingħataw l-ewwel l-

importanza. L-aħjar interessi tat-tfal 

għandhom dejjem jiġu kkunsidrati l-ewwel. 

Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill. Sabiex titqies is-

sitwazzjoni speċifika ta' persuni 

vulnerabbli, l-Istati Membri huma 

meħtieġa skont id-Direttiva 2013/33/UE u 

d-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, imexxu 

valutazzjoni individwali tal-

vulnerabilitajiet tal-individwi skont il-

ħtiġijiet speċjali tagħhom ta' riċeviment u 

ta' proċedura. Għaldaqstant, l-Istati 

Membri għandhom jieħdu passi attivi biex 

jivvalutaw il-ħtiġijiet individwali ta' dawk 

li jfittxu l-asil u ma jistgħux iserrħu biss 

fuq l-awto-identifikazzjoni tagħhom biex 

jiggarantixxu b'mod effikaċi d-drittijiet 

tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni. F’dan 

ir-rigward, il-bżonnijiet speċjali tal-

applikanti, inkluża s-saħħa, għandhom 

jingħataw l-ewwel l-importanza. L-aħjar 

interessi tat-tfal għandhom dejjem jiġu 

kkunsidrati l-ewwel fil-proċeduri kollha 

stabbiliti b'segwitu għal din id-Deċiżjoni u 

l-prinċipji ewlenin stabbiliti fis-sentenza 

tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-

6 ta' Ġunju 2013 fil-Każ C-648/11 

m'għandhom qatt jiġu mhedda. 

______________ ___________________ 

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) (ĠU L 180, 29.6.2013, 

p. 96). 

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) (ĠU L 180, 29.6.2013, 

p. 96). 

Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta’ Ġunju 2013 dwar proċeduri 

komuni għall-għoti u l-irtirar tal-

protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 

29.6.2013, p. 60). 

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-

6 ta' Ġunju 2013, MA u oħrajn, C-648/11, 

ECLI:EU:C:2013:367.  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Barra minn hekk, sabiex jiġi deċiż 

liema Stat Membru speċifiku għandu jkun 

l-Istat Membru ta’ rilokazzjoni, għandha 

tingħata kunsiderazzjoni speċifika lill-

kwalifiki speċifiċi, tal-applikanti 

kkonċernati, li jistgħu jiffaċilitaw l-

integrazzjoni tagħhom fl-Istat Membru ta’ 

rilokazzjoni, bħalma huma l-ħiliet 

lingwistiċi tagħhom. Barra minn hekk, fil-

każ ta’ applikanti partikolarment 

vulnerabbli, għandu jitqies x'kapaċità 

għandu l-Istat Membru ta’ rilokazzjoni 

biex jagħti l-appoġġ adegwat lil dawn l-

applikanti. 

(26) Barra minn hekk, sabiex jiġi deċiż 

liema Stat Membru speċifiku għandu jkun 

l-Istat Membru ta’ rilokazzjoni, għandha 

tingħata kunsiderazzjoni speċifika lill-

preferenzi u lill-kwalifiki speċifiċi, tal-

applikanti kkonċernati, li jistgħu 

jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom fl-Istat 

Membru ta’ rilokazzjoni, bħalma huma l-

ħiliet lingwistiċi tagħhom, irbit familjari li 

jmur lil hinn mid-definizzjoni ta' membri 

tal-familja fir-Regolament (UE) 

Nru 604/2013, relazzjonijiet soċjali, 

rabtiet kulturali, soġġorn preċedenti fi 

Stat Membru, esperjenza ta' studju u ta' 

xogħol preċedenti ma' kumpanija jew ma' 

organizzazzjoni ta' Stat Membru speċifiku 

kif ukoll kwalifiki speċifiċi li jistgħu 

jkunu rilevanti għall-integrazzjoni tal-

applikanti fis-suq tax-xogħol tal-Istat 

Membru ta' rilokazzjoni. L-Istati Membri 

għaldaqstant għandhom jiffaċilitaw ir-

rikonoxximent effikaċi tad-diplomi, il-

kwalifiki u l-ħiliet tal-applikanti. Barra 

minn hekk, l-Istati Membri jistgħu 

jgħarrfu lill-applikanti dwar l-

opportunitajiet tas-suq tax-xogħol 

tagħhom. Barra minn hekk, fil-każ ta’ 

applikanti partikolarment vulnerabbli, 

għandu jitqies x'kapaċità għandu l-Istat 

Membru ta’ rilokazzjoni biex jagħti l-

appoġġ adegwat lil dawn l-applikanti. 

Filwaqt li l-applikanti ma għandux 

ikollhom id-dritt li jagħżlu l-Istat Membru 

tar-rilokazzjoni tagħhom, il-ħtiġijiet, il-

preferenzi u l-kwalifiki speċifiċi tagħhom 

għandhom jitqiesu sa fejn dan ikun 

possibbli.  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Abbażi tat-tagħlimiet mgħallma 

mill-proġett pilota dwar ir-rilokazzjoni 

minn Malta (EUREMA), l-aspettativi u l-

preferenzi għandhom jitqiesu sa fejn dan 

ikun possibbli. Bħala pass inizjali, l-

applikanti għandhom jingħataw il-

possibilità li jesprimu l-preferenzi 

tagħhom. Huma għandhom jikklassifikaw 

l-Istati Membri b’ordni ta’ preferenza u 

jsostnu l-preferenzi tagħhom b'elementi 

bħal irbit familjari, soċjali u kulturali 

bħalma huma l-ħiliet lingwistiċi, 

permanenza preċedenti, studji preċedenti 

u l-esperjenzi tax-xogħol preċedenti. Dan 

għandu jseħħ matul l-ipproċessar inizjali. 

Bħala t-tieni pass, l-Istati Membri 

rispettivi għandhom ikunu infurmati dwar 

il-preferenzi tal-applikanti. Huma 

mbagħad għandhom jingħataw l-

opportunità li jindikaw il-preferenzi 

tagħhom għall-applikanti fost dawk l-

applikanti li kienu esprimew il-preferenza 

tagħhom għall-Istat Membru kkonċernat. 

L-Istati Membri għandhom jissostanzjaw 

il-preferenzi tagħhom b'elementi bħal 

irbit familjari, soċjali u kulturali. L-

uffiċjali ta' kollegament maħtura mill-

Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw il-

proċedura permezz tat-twettiq ta' intervisti 

mal-applikanti rispettivi. L-applikanti 

għandu jkollhom ukoll l-opportunità li 

jikkonsultaw atturi oħra bħall-NGOs, il-

Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti 

għar-Refuġjati (UNHCR) u l-

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-

Migrazzjoni (IOM). Fl-aħħar nett, l-Italja 

u l-Greċja, bl-assistenza tal-EASO, 

għandhom jieħdu deċiżjoni li jirrilokaw 

kull applikant għal Stat Membru speċifiku 

bil-kunsiderazzjoni tal-preferenzi 

tagħhom fejn possibbli. Il-UNHCR 

għandu jkun ikkonsultat dwar l-aħjar 

prattiki żviluppati fir-risistemazzjoni 

inkluż dwar il-ġestjoni ta’ preferenzi u ta' 

kwalifiki speċifiċi. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26b) Il-prinċipju ta' non-

diskriminazzjoni stabbilit fl-Artikolu 10 

tat-Trattat għandu jkun rispettat bis-sħiħ 

waqt il-proċedura kollha ta' rilokazzjoni. 

Diskriminazzjoni abbażi ta’ sess, età, 

etniċità, diżabilità u reliġjon 

tirrappreżenta ksur ċar tat-Trattat. 

 

Emenda  21 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 28 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Is-salvagwardji legali u proċedurali 

stipulati fir-Regolament (UE) 

Nru 604/2013 jibqgħu japplikaw fir-

rigward ta’ applikanti li huma koperti minn 

din id-Deċiżjoni. Barra minn hekk, l-

applikanti għandhom ikunu infurmati dwar 

il-proċedura ta' rilokazzjoni stabbilita f’din 

id-Deċiżjoni u nnotifikati bid-deċiżjoni ta’ 

rilokazzjoni. Meta jiġi kkunsidrat li l-

applikant ma għandux id-dritt, skont il-

liġi tal-UE, li jagħżel l-Istat Membru 

responsabbli għall-applikazzjoni tiegħu, l-

applikant, għandu jkollu d-dritt għal 

rimedju effettiv kontra d-deċiżjoni ta' 

rilokazzjoni skont ir-Regolament (UE) 

Nru 604/2013, bil-għan biss li d-drittijiet 

fundamentali tiegħu jiġu rrispettati. 

(28) Is-salvagwardji legali u proċedurali 

stipulati fir-Regolament (UE) 

Nru 604/2013 jibqgħu japplikaw fir-

rigward ta’ applikanti li huma koperti minn 

din id-Deċiżjoni. Barra minn hekk, l-

applikanti għandhom ikunu infurmati dwar 

il-proċedura ta' rilokazzjoni stabbilita f’din 

id-Deċiżjoni u nnotifikati bid-deċiżjoni ta’ 

rilokazzjoni. L-applikant għandu jkollu d-

dritt għal rimedju effettiv kontra d-

deċiżjoni ta' rilokazzjoni skont ir-

Regolament (UE) Nru 604/2013 u l-

Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

 



 

 

Emenda  22 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 30 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Għandhom jittieħdu miżuri sabiex jiġu 

evitati l-movimenti sekondarji ta' persuni 

rilokati mill-Istat Membru ta’ rilokazzjoni 

lejn Stati Membri oħra. B’mod partikolari, 

l-applikanti għandhom ikunu infurmati 

dwar il-konsegwenzi ta’ moviment ulterjuri 

fi ħdan l-Istati Membri u tal-fatt li, jekk l-

Istat Membru ta’ rilokazzjoni jagħtihom 

protezzjoni internazzjonali, fil-prinċipju, 

huma biss intitolati għad-drittijiet marbutin 

mal-protezzjoni internazzjonali f’dak l-Istat 

Membru. 

(30) Għandhom jittieħdu miżuri sabiex jiġu 

evitati l-movimenti sekondarji ta' persuni 

rilokati mill-Istat Membru ta’ rilokazzjoni 

lejn Stati Membri oħra. Li tittieħed l-aktar 

kunsiderazzjoni possibbli tal-preferenzi 

tal-applikanti, inklużi r-rabtiet tal-familja 

lil hinn mid-dispożizzjonijiet dwar il-

familja fir-Regolament (UE) 

Nru 604/2013, ir-rabtiet soċjali u 

kulturali, hi miżura sempliċi sabiex l-

applikanti jiżviluppaw sens ta’ 

appartenenza fl-Istat Membru ta’ 

rilokazzjoni. L-applikanti għandhom 

jingħataw l-informazzjoni neċessarja 

kollha f’lingwa li jifhmu jew li b’mod 

raġonevoli huma mistennija li jifhmu, 

dwar id-destinazzjoni tagħhom u, fil-każ li 

l-preferenza tagħhom ma tkunx tista' tiġi 

kkunsidrata b’mod sħiħ, dwar ir-

raġunijiet għal dan. Biex jiġu evitati 

movimenti sekondarji ulterjorment, l-

applikanti għandhom ikunu infurmati dwar 

il-konsegwenzi ta’ moviment ulterjuri fi 

ħdan l-Istati Membri, kif previst mill-

Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 

Nru 604/2013 u tal-fatt li, jekk l-Istat 

Membru ta’ rilokazzjoni jagħtihom 

protezzjoni internazzjonali, fil-prinċipju, 

huma biss intitolati għad-drittijiet marbutin 

mal-protezzjoni internazzjonali f’dak l-Istat 

Membru.  

 

Emenda  23 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 30a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 



 

 

 

 (30a) Il-kunsens tal-applikanti jew il-

benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali 

għar-rilokazzjoni huwa prinċipju stabbilit 

fid-dritt sekondarju tal-Unjoni, minqux fl-

Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 

Nru 516/2014 u, b'analoġija, fl-Artikolu 5 

tar-Regolament (UE) Nru 439/2010 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fl-

Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) 

Nru 604/2013, billi abbażi tal-

Artikolu 78(3) tat-Trattat, derogi mid-dritt 

tal-Unjoni huma possibbli taħt 

kundizzjonijiet ristretti ħafna. L-

implimentazzjoni effikaċi tal-mekkaniżmu 

ta' rilokazzjoni ta' emerġenza jeħtieġ li 

tiġi żgurata, billi l-kunsens huwa ta' 

importanza partikolari għall-prevenzjoni 

ta' moviment sekondarju u għandu, 

għaldaqstant, bħala prinċipju, ikun 

meħtieġ qabel ir-rilokazzjoni. Fejn 

persuna ma tagħtix il-kunsens tagħha, hu 

jew hi m'għandhiex, bħala prinċipju, tiġi 

rilokata, iżda persuna oħra għandha tiġi 

offruta dik l-opportunità. 

 

 _________ 

 Regolament (UE) Nru 439/2010 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

19 ta' Mejju 2010 li jistabbilixxi Uffiċċju 

Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil 

(ĠU L 132, 29.5.2010, p. 11). 

 

Emenda  24 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi miżuri 

provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni 

internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u 

l-Greċja sabiex jiġu megħjuna jiffaċċjaw 

is-sitwazzjoni ta’ emerġenza 

kkaratterizzata mid-dħul f’daqqa ta’ 

ċittadini ta’ pajjiżi terzi f’dawn l-Istati 

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi miżuri ta' 

emerġenza provviżorji vinkolanti fil-

qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-

benefiċċju tal-Italja u l-Greċja sabiex jiġu 

megħjuna jiffaċċjaw is-sitwazzjoni ta’ 

emerġenza kkaratterizzata mid-dħul 

f’daqqa ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew 



 

 

Membri. persuni apolidi f’dawn l-Istati Membri. 

 

Emenda  25 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) "applikant" tfisser ċittadin ta’ pajjiż terz 

jew persuna apolida li jkun għamel 

applikazzjoni għall-protezzjoni 

internazzjonali li dwarha deċiżjoni finali 

tkun għadha ma tteħditx; 

(b) "applikant" tfisser ċittadin ta’ pajjiż terz 

jew persuna apolida li jkun għamel 

applikazzjoni għall-protezzjoni 

internazzjonali li dwarha deċiżjoni finali 

tkun għadha ma tteħditx kif imsemmi fil-

punt (i) tal-Artikolu 2 tad-

Direttiva 2011/95/UE;  

 

Emenda  26 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) "membri tal-familja" tfisser il-membri 

tal-familja kif definit fil-punt (g) tal-

Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 

Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill; 

(d) "qraba stretti" tfisser il-konjuġi, it-

tfal, il-ġenituri, il-persuni li jeżerċitaw l-

awtorità tal-ġenituri, in-nanniet u n-

neputijiet; 

 (Emenda orizzontali. Tapplika għat-test 

kollu tal-proposta tal-Kummissjoni.) 

Emenda  27 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) “preferenza” tfisser il-preferenza 

espressa minn applikant għal ċertu Stat 

Membru jew il-preferenza espressa minn 

Stat Membru għal ċertu applikant 

sostnuta minn elementi bħal irbit 

familjari lil hinn mid-definizzjoni ta’ 



 

 

membri tal-familja kif definit fil-punt (g) 

tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 

604/2013, rabtiet soċjali bħal rabtiet ma’ 

komunitajiet etniċi u kulturali, u r-rabtiet 

kulturali mal-Istat Membru li jippreferi, 

bħalma huma l-ħiliet lingwistiċi, 

residenza preċedenti fi Stat Membru jew 

irbit ta' studju jew xogħol preċedenti ma’ 

kumpaniji jew organizzazzjonijiet ta’ dak 

l-Istat Membru.  

Emenda  28 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Sabiex titqies in-natura b'tendenza 

għall-bidla tal-flussi migratorji, il-grupp 

ta' benefiċjarji mmirat għar-rilokazzjoni 

għandu jkun ivvalutat kull tliet xhur. 

 

Emenda  47 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. Sabiex tittaffa l-pressjoni sinifikanti 

tal-asil minn fuq l-Italja u l-Greċja, u 

wkoll biex iservi bħala każ ta' prova 

importanti fl-isfond tal-proposta 

leġiżlattiva li jmiss dwar l-iskema 

permanenti għar-rilokazzjoni ta' 

emerġenza abbażi tal-Artikolu 78(2) tat-

Trattat, total inizjali ta' 110 000 applikant 

se jiġu rilokati mill-Italja u mill-Greċja. 

Se titqies żieda ulterjuri, jekk din tkun 

meħtieġa, għall-adattament ta' flussi u 

tendenzi li jinbidlu malajr ta' refuġjati 

matul l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni. 

1. Mal-24 000 applikant se jiġu rilokati 

mill-Italja għal territorju ta' Stati Membri 

oħra kif stabbilit fl-Anness I. 

1. Inizjalment, 40 000 applikant se jiġu 

rilokati mill-Italja għat-territorju tal-Istati 

Membri l-oħra. 

2. Mas-16 000 applikant se jiġu rilokati 

mill-Italja għal territorju ta' Stati Membri 

2. Inizjalment, 70 000 applikant se jiġu 

rilokati mill-Greċja għat-territorju tal-



 

 

oħra kif stabbilit fl-Anness II. Istati Membri l-oħra. 

 2a. Fi żmien sitt xhur mid-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, il-

Kummissjoni għandha tivvaluta s-sehem 

rispettiv ta' persuni li se jiġu rilokati mill-

Italja u l-Greċja, abbażi tal-aktar data 

reċenti disponibbli tal-Frontex, bil-ħsieb li 

jiġi adattat għall-flussi tar-refuġjati li 

jkunu qed jinbidlu. 

 

Emenda  30 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 4a 

 Il-kunsens 

 Il-kunsens tal-applikant għar-rilokazzjoni 

tiegħu jew tagħha għandu, bħala 

prinċipju, ikun meħtieġ. 

 

Emenda  31 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Italja u l-Greċja jidentifikaw, 

f’intervalli regolari matul il-perjodu ta’ 

applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, bl-

assistenza tal-EASO u, fejn applikabbli, 

tal-uffiċjali ta’ kollegament tal-Istati 

Membri msemmija fil-paragrafu 8, l-

applikanti individwali li għandhom jiġu 

rilokati fl-Istati Membri l-oħra, u 

jikkomunikaw lill-punti ta’ kuntatt ta’ 

dawn l-Istati Membri u li l-EASO l-għadd 

ta’ applikanti li jistgħu jiġu rilokati. Għal 

dan l-għan tingħata prijorità lill-applikanti 

vulnerabbli skont it-tifsira tal-Artikolu 22 

tad-Direttiva 2013/33/UE. 

2. L-Italja u l-Greċja se jidentifikaw, 

f’intervalli regolari matul il-perjodu ta’ 

applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, bl-

assistenza tal-EASO u ta' aġenziji rilevanti 

oħra, l-applikanti individwali li għandhom 

jiġu rilokati fl-Istati Membri l-oħra, u 

jikkomunikaw lill-punti ta’ kuntatt ta’ 

dawn l-Istati Membri u li l-EASO l-għadd 

ta’ applikanti li jistgħu jiġu rilokati. Għal 

dan l-għan tingħata prijorità lill-applikanti 

vulnerabbli skont it-tifsira tal-Artikoli 21 u 

 22 tad-Direttiva 2013/33/UE, u attenzjoni 

partikolari għandha tingħata lill-minuri li 

ma jkunux akkumpanjati. 



 

 

Emenda  32 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri, malajr kemm jista' jkun 

wara li jirċievu l-informazzjoni msemmija 

fil-paragrafu 2, jindikaw l-għadd ta’ 

applikanti li jistgħu jiġu rilokati 

immedjatament fit-territorju tagħhom u 

kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra, 

skont l-għadd stabbilit fl-Anness I u fl-

Anness II rispettivament. 

3. L-Istati Membri, malajr kemm jista' jkun 

wara li jirċievu l-informazzjoni msemmija 

fil-paragrafu 2, għandhom jipprovdu 

informazzjoni dwar il-kapaċità disponibbli 

għall-akkoljenza tal-migranti u jindikaw 

l-għadd ta’ applikanti li jistgħu jiġu rilokati 

immedjatament fit-territorju tagħhom u 

kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra, 

skont l-għadd stabbilit fl-Anness I u fl-

Anness II rispettivament. 

 

Emenda  33 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Italja u l-Greċja għandhom, bl-

assistenza tal-EASO, jipprovdu lill-

applikanti b’informazzjoni f’lingwa li 

jifhmu, jew li b’mod raġonevoli huma 

mistennija li jifhmu, rigward l-Istati 

Membri involuti f’rilokazzjonijiet ta’ 

emerġenza. L-applikanti għandu jkollhom 

ukoll aċċess għal informazzjoni pprovduta 

minn atturi oħra bħal pereżempju l-

UNHCR u l-IOM. Matul l-ipproċessar 

inizjali l-applikanti għandhom jintalbu 

jikklassifikaw l-Istati Membri f'ordni ta' 

preferenza u jissostanzjaw il-preferenza 

tagħhom. 

 

Emendi  34 u 48 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 5 

 



 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-applikanti li jkun jeħtieġ li 

jittieħdulhom il-marki tas-swaba’ skont l-

obbligi stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-

Regolament (UE) Nru 603/2013, jistgħu 

jiġu rilokati biss jekk ikunu ttieħdulhom il-

marki tas-swaba’. 

5. L-applikanti li jkun jeħtieġ li 

jittieħdulhom u li jintbagħtulhom il-marki 

tas-swaba’ skont l-obbligi stabbiliti fl-

Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 

Nru 603/2013, jistgħu jiġu rilokati biss 

jekk ikunu ttieħdulhom il-marki tas-

swaba’, b'rispett sħiħ tad-drittijiet 

fundamentali tagħhommingħajr rikors 

għal miżuri ta' koerċizzjoni jew ta' 

detenzjoni. 

 

Emenda  35 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 8 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Sabiex jiġu implimentati l-aspetti 

kollha tal-proċedura ta' rilokazzjoni 

deskritta f’dan l-Artikolu, l-Istati Membri 

jistgħu jiddeċiedu li jibagħtu l-Italja u l-

Greċja l-uffiċjali ta’ kollegament. 

imħassar 

Emenda  36 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Meta tittieħed id-deċiżjoni li applikant 

jiġi rilokat, u qabel ir-rilokazzjoni effettiva, 

l-Italja u l-Greċja jinnotifikaw bil-miktub 

lill-persuna kkonċernata dwar id-deċiżjoni 

li jirrilokawha. Din id-deċiżjoni tispeċifika 

l-Istat Membru ta’ rilokazzjoni. 

4. Meta tittieħed id-deċiżjoni li applikant 

jiġi rilokat, u qabel ir-rilokazzjoni effettiva, 

l-Italja u l-Greċja, bl-assistenza tal-EASO 

u ta' atturi oħra bħal uffiċjali ta’ 

kollegament, jekk disponibbli, il-persuna 

kkonċernata għandha tkun informata bl-

Istat Membru ta’ rilokazzjoni b’mod 

komprensiv u f’lingwa li l-applikant 

jifhem jew li huwa raġonevolment preżunt 

li jifhem, jew, jekk il-preferenzi tal-

applikant, ma jitqisux, bir-raġunijiet għal 

din id-Deċiżjoni. L-Italja u l-Greċja 

għandhom ukoll jinnotifikaw bil-miktub 



 

 

lill-persuna kkonċernata dwar id-deċiżjoni 

li jirrilokawha. Din id-deċiżjoni tispeċifika 

l-Istat Membru ta’ rilokazzjoni. 

Emenda  37 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-ipproċessar inizjali tal-

applikazzjonijiet; 

(b) l-ipproċessar inizjali tal-

applikazzjonijiet, inkluża l-identifikazzjoni 

ta' vulnerabilitajiet u preferenzi, bl-iskop 

ta' identifikazzjoni ta' applikanti 

potenzjali għar-rilokazzjoni u l-iskrijnjar 

tal-applikanti, inkluża l-identifikazzjoni 

ċara tagħhom, it-teħid tal-marki tas-

swaba tagħhom u r-reġistrazzjoni tal-

applikazzjonijiet tagħhom għall-

protezzjoni internazzjonali; 

 

Emenda  38 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-implimentazzjoni tat-trasferiment tal-

applikanti għall-Istat Membru ta’ 

rilokazzjoni. 

(d) l-implimentazzjoni tat-trasferiment tal-

applikanti għall-Istat Membru ta’ 

rilokazzjoni. L-ispejjeż tat-trasferiment 

lejn l-Istat Membru ta' rilokazzjoni 

m'għandhomx ikunu piż addizzjonali fuq 

il-Greċja u l-Italja. 

Emenda  39 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Jekk l-Italja jew il-Greċja ma 

jikkonformawx mal-obbligu msemmi fil-

paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’ 

2. Jekk l-Italja jew il-Greċja ma 

jikkonformawx mal-obbligu msemmi fil-

paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’ 



 

 

tiddeċiedi li tissospendi din id-Deċiżjoni 

fir-rigward ta’ dawn l-Istati Membri għal 

perjodu ta’ mhux aktar minn tliet xhur. Il-

Kummissjoni tista’ tiddeċiedi għal darba li 

testendi din is-sospensjoni għal perjodu 

ieħor ta' mhux aktar minn tliet xhur. 

tiddeċiedi, ladarba tkun tat lill-Istat 

Membru ikkonċernat l-opportunità li 

jippreżenta l-fehmiet tiegħu, li tissospendi 

din id-Deċiżjoni fir-rigward ta’ dak l-Istat 

Membru għal perjodu ta’ mhux aktar minn 

tliet xhur. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 

għal darba li testendi din is-sospensjoni 

għal perjodu ieħor ta' mhux aktar minn tliet 

xhur. 
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Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

F’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza 

kkaratterizzata minn dħul f’daqqa ta’ 

ċittadini ta’ pajjiżi terzi fi Stat Membru ta’ 

rilokazzjoni, il-Kunsill, fuq proposta mill-

Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-

Parlament Ewropew, jista’ jadotta miżuri 

provviżorji għall-benefiċċju tal-Istat 

Membru kkonċernat, skont l-Artikolu 78(3) 

tat-Trattat. Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu, 

fejn ikun adegwat, is-sospensjoni tal-

obbligi ta’ dan l-Istat Membru previsti 

f’din id-Deċiżjoni. 

F’każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza 

kkaratterizzata minn dħul f’daqqa ta’ 

ċittadini ta’ pajjiżi terzi fi Stat Membru ta’ 

rilokazzjoni, il-Kunsill, fuq proposta mill-

Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-

Parlament Ewropew, jista’ jadotta miżuri 

provviżorji għall-benefiċċju tal-Istat 

Membru kkonċernat, skont l-Artikolu 78(3) 

tat-Trattat. Dawn il-miżuri jistgħu 

addizzjonalment jinkludu, fejn adatt, is-

sospensjoni tal-obbligi ta’ dak l-Istat 

Membru previsti f’din id-Deċiżjoni. 
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Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Italja u l-Greċja kull tliet xhur jagħmlu 

rapport lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 

dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-

Deċiżjoni, inklużi l-pjanijiet direzzjonali 

msemmija fl-Artikolu 8, kull tliet xhur. 

L-Italja u l-Greċja għandhom jagħmlu 

rapport lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 

dwar l-implimentazzjoni u l-użu xieraq 

tal-fondi milqugħa fi ħdan il-qafas ta’ din 

id-Deċiżjoni, fost l-oħrajn dwar il-pjanijiet 

direzzjonali msemmijin fl-Artikolu 8, kull 

tliet xhur. 
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Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 11a 

 Evalwazzjoni 

 Sa Lulju 2016, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu 

dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni 

u, fejn xieraq, għandha tipproponi r-

rakkomandazzjonijiet meħtieġa għal 

mekkaniżmu ta’ rilokazzjoni permanenti, 

inkluż fil-perspettiva tal-kontroll tal-

idoneità ta’ Dublin.  

 Sa…*, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill rapport ta' evalwazzjoni finali 

dwar l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni. 

 L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-

Kummissjoni l-informazzjoni kollha 

xierqa għall-preparazzjoni ta’ dak ir-

rapport fi żmien debitu. 

 ____________ 

 * ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 

30 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

din id-Deċiżjoni. 
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Proposta għal deċiżjoni 

Anness IIa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Emenda 

 

Anness IIa 

Il-Proċedura ta’ Rilokazzjoni 

Il-proċedura kif prevista fil-proposta tal-Kummissjoni; passi proċedurali addizzjonali 

mdaħħla mill-Parlament Ewropew huma sottolinjati 



 

 

 1 – Proċessar inizjali ta' persuni li 

qegħdin ifittxu protezzjoni internazzjonali  

 - L-identifikazzjoni ta’ persuni li 

għalihom Stat Membru ieħor huwa (jew 

għandu jkun) responsabbli skont ir-

Regolament ta’ Dublin 

 → It-trasferimenti ta’ Dublin 

 - L-identifikazzjoni ta’ applikanti 

vulnerabbli 
 - L-identifikazzjoni ta’ qraba stretti għal 

rilokazzjoni konġunta 

 - L-identifikazzjoni tal-preferenzi tal-

applikanti għal ċerti Stati Membri 

 ↓ 

 2 – L-għażla tal-applikanti għal 

rilokazzjoni 

 - L-Italja/il-Greċja jiddeterminaw liema 

applikanti għandhom jiġu rilokati. 

 - Jgħarrfu lill-Istati Membri dwar in-

numru ta’ postijiet meħtieġa kif ukoll 

dwar il-preferenzi tal-applikanti 

 ↓ 

 3 - Il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri 

 - L-Istati Membri jinfurmaw lill-Italja/il-

Greċja dwar in-numru ta’ postijiet ta’ 

rilokazzjoni disponibbli 

 - L-uffiċjali ta’ kollegament jistgħu 

jagħmlu intervisti mal-applikanti li jkunu 

esprimew preferenza għall-Istat Membru 

tagħhom 

 - L-Istati Membri jindikaw il-preferenzi 

tagħhom għall-applikanti 

 ↓ 

 4 – Deċiżjoni ta' rilokazzjoni 

 - L-Italja/il-Greċja jiddeċiedu liema 

applikant għandu jiġi rilokat lejn liema 

Stat Membru b'kunsiderazzjoni tal-

preferenzi tal-applikanti u tal-Istati 

Membri 

 ↓ 

 5 – Informazzjoni u kunsens 

 - L-applikanti jiġu infurmati 



 

 

komprensivament dwar l-Istat Membru 

ta’ rilokazzjoni tagħhom  

 - Bħala prinċipju, l-applikanti jagħtu l-

kunsens tagħhom biex jiġu rilokati lejn 

dak l-Istat Membru 

 ↓ 

 6 – It-Trasferiment 

 It-trasferiment ta’ applikanti lejn l-Istat 

Membru ta’ rilokazzjoni fi żmien xahar 

 



 

 

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA 

 

DIKJARAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

 

Il-Parlament Ewropew, fid-dawl tal-ħtieġa li jiġu adottati miżuri immedjati għall-benefiċċju 

ta’ Stati Membri ffaċċjati b’sitwazzjoni ta’ emerġenza karatterizzata minn dħul f’daqqa ta’ 

ċittadini ta’ pajjiżi terzi, qablet dwar il-bażi legali tal-Artikolu 78(3) tat-TFUE kif propost 

mill-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi miżuri provviżorji fil-qasam ta’ 

protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja. Madankollu, il-Parlament 

Ewropew jista’ jaċċetta l-Artikolu 78(3) TFUE bħala bażi legali biss bħala miżura ta’ 

emerġenza, li ser tiġi segwita bi proposta leġiżlattiva xierqa fil-futur li titratta b'mod strutturali 

kwalunkwe sitwazzjoni ta’ emerġenza fil-futur.  Jinsisti li l-Artikolu 78(2) TFUE li jirrikjedi 

proċedura leġiżlattiva ordinarja għal miżuri li jiddetterminaw liema Stat Membru jkun 

responsabbli biex jikkonsidra l-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali, flimkien mal-

Artikolu 80, it-tieni sentenza TFUE li jagħti fid-dispożizzjonijiet tiegħu effett skont il-priċipju 

ta’ solidarjetà kif espress fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 80, jifformaw il-bażi legali korretta. 

Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew jenfasizza l-fatt li l-adozzjoni ta’ din id-deċiżjoni 

hija strettament mingħajr preġudizzju għall-firxa ta’ bażijiet ġuridiċi disponibbli għall-

koleġiżlatur fil-futur, b’mod partikolari fir-rigward tal- Artikolu 78 flimkien mal-Artikolu 80 

TFUE. Il-Parlament Ewropew iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva għal 

skema permanenti ta’ rilokazzjoni bbażata fuq l-Artikolu 78(2) u l- Artikolu 80 sa tmiem l-

2015, kif imħabbar mill-Kummissjoni fl-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni. Il-Parlament 

Ewropew jirriżerva d-dritt tiegħu li jħejji rapport leġiżlattiv fuq inizjattiva proprja f’każ li l-

Kummissjoni ma tressaqx proposta leġiżlattiva bħal din fi żmien debitu.  

 


