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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-valutazzjoni tas-sistema ta' Dublin
(2007/2262(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 tat-18 ta’ Frar 2003 li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli 
biex jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn 
ċittadin ta’ pajjiż terz ("ir-Regolament ta' Dublin")1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 tal-11 ta’ Diċembru 2000 
dwar l-istabbiliment ta’ “Eurodac” għat-tqabbil ta’ marki tas-swaba għall-applikazzjoni 
effettiva tal-Konvenzjoni ta’ Dublin2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta' April 2004 dwar livelli 
stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-istat ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni 
mingħajr stat bħala refuġjati jew bħala persuni li nkella jeħtieġu protezzjoni 
internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/9/KE tas-27 ta' Jannar 2003 li stipulat 
standards minimi għall-ilqugħ ta' dawk li jfittxu kenn4 ("id-Direttiva ta' l-Ilqugħ"),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 862/2007 
tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni 
internazzjonali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-
kumpilazzjoni ta' statistika dwar ħaddiema barranin5,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-aċċess għall-Eurodac għall-pulizija 
u għall-awtoritajiet ta' l-infurzar tal-liġi ta' l-Istati Membri, kif ukoll għall-Europol6,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 573/2007/KE tat-
23 ta' Mejju 2007 li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu mill-2008 
sa l-2013 bħala parti mill-Programm ġenerali ''Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' 
Migrazzjoni'' u li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2004/904/KE7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' April 2006 dwar is-sitwazzjoni fil-
kampijiet tar-refuġjati f'Malta8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar l-ażil: koperazzjoni 
                                               
1 ĠU L 50, 25.2.2003, p. 1.
2 ĠU L 316, 15.12.2000, p. 1.
3 ĠU L 304, 30.9.2004, p. 12.
4 ĠU L 31, 6.2.2003, p. 18.
5 ĠU L 199, 31.7.2007, p. 23.
6 l-2807 laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Interni fil-Lussemburgu, 12 u 13 ta' Ġunju 2007.
7 ĠU L 144, 6.6.2007, p. 1.
8 ĠU C 293 E, 2.12.2006, p. 301.
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prattika, kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fis-sistema komuni Ewropea ta’ l-ażil1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Jannar 2008: Lejn Strateġija Ewropea 
għad-drittijiet tat-tfal2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2008 dwar il-każ taċ-ċittadin 
Iranjan Seyed Mehdi Kazemi3,

– wara li kkunsidra r-Regola 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-
0000/2008),

A. billi kull persuna li tkun qed tfittex l-ażil hija intitolata għal evalwazzjoni sħiħa tat-talba 
individwali tagħha,

B. billi l-leġiżlazzjoni u l-prattika fir-rigward ta' l-ażil għadhom ivarjaw ħafna minn pajjiż 
għall-ieħor, u billi b'riżultat ta' dan, min ifittex l-ażil jirċievi trattament differenti minn 
Stat ta' Dublin għall-ieħor,

C. billi s-sistema ta' Dublin hija bbażata fuq prinċipji bħal fiduċja reċiproka u affidabilità, u li 
jekk dawn il-prerekweżiti ma jiġux sodisfatti, jiġifieri jekk ikun hemm nuqqasijiet serji fil-
ġbir tad-dejta jew inkonsistenzi fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet f'ċerti Stati Membri, se 
tbati minn dan is-sistema kollha kemm hi,

D. billi hemm prova li xi Stati Membri ma jiggarantixxux aċċess effettiv għall-proċedura bil-
għan li jiġi determinat status ta' refuġjat,

E. billi xi Stati Membri ma japplikawx id-Direttiva ta' l-Ilqugħ b'mod effettiv, għall-
applikanti għall-ażil li jkunu qed jistennew trasferiment għal Stat Membru ieħor taħt ir-
Regolament ta' Dublin, jew fil-fażi ta' ritorn lejn l-Istat Membru responsabbli,

F. billi l-livell għoli tan-numru tat-talbiet u l-livell baxx tat-trasferimenti effettwati huma 
indikaturi tan-nuqqasijiet tas-sistema ta' Dublin,

G. billi l-implimentazzjoni korretta tar-Regolament ta' Dublin tista' twassal għal tqassim 
mhux ibbilanċjat ta' responsabilità għall-persuni li jfittxu l-ażil, u dan jagħmel dannu li xi 
Stati Membri li huma partikolarment esposti għall-flussi ta' migrazzjoni għas-sempliċi 
raġuni marbuta mal-post ġeografiku fejn jinsabu,

H. billi l-Istati Membri jista' ma jkollhom l-ebda interess illi jkunu konformi mar-
reġistrazzjoni fil-bażi tad-dejta Eurodac tal-persuni li jidħlu illegalment, peress illi dan 
jista' jirriżulta f'żieda fin-numru ta' applikazzjonijiet għall-ażil li se jkollhom jittrattaw,

I. billi r-Regolament ta' Dublin jistabbilixxi sistema li hija maħsuba biex tiddetermina l-Istati 
Membri responsabbli mit-trattament tat-talbiet, iżda mhijiex u ma tistax tkun piż fuq il-

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2007)0286.
2 Testi adottati, P6_TA(2008)0012.
3 Testi adottati, P6_TA(2008)0107.
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mekkaniżmu ta' tqassim,

J. billi huwa essenzjali li l-individwi li jressqu talbiet għall-ażil jiġu mgħarrfa bis-sħiħ dwar 
il-proċess ta' Dublin u dwar il-konsegwenzi possibbli,

K. billi l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea jgħid li fl-
azzjonijiet kollha relatati mat-tfal, kemm jekk min-naħa ta' l-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll 
jekk minn istituzzjonijiet privati, l-ewwel kunsiderazzjoni għandha tingħata lill-aqwa 
interessi tat-tfal,

L. billi għalkemm l-unità tal-familja hija msemmija l-ewwel u qabel kollox fil-ġerarkija tal-
kriterji applikati fir-Regolament ta' Dublin, din id-dispożizzjoni spiss ma tiġix applikata,

M. billi hemm nuqqas evidenti ta' eżattezza fid-dejta statistika dwar it-trasferimenti, peress li 
din ma tindikax, pereżmpju, ir-rata ta' talbiet għall-inkarigar ta' l-applikant għall-ażil 
ibbażati fuq qsim irregolari tal-fruntieri, jew il-proporzjon ta' ''inkarigar'' kontra ''ritorn'' 
tat-talbiet,

N. billi l-Kunsill għall-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni li ltaqa' fil-Lussemburgu fit-12 u t-13 
ta' Ġunju 2007 stieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta mill-aktar fis emenda għar-
Regolament ta' l-Eurodac bil-għan li l-pulizija u l-awtoritajet ta' l-infurzar tal-liġi ta' l-
Istati Membri, kif ukoll l-Europol, ikun jista' jkollhom aċċess taħt ċerti kundizzjonijiet 
għall-Eurodac, bażi tad-dejta li ġiet maħluqa oriġinarjament bħala għodda għall-
implimentazzjoni tar-Regolament ta' Dublin,

Effiċjenza tas-sistema u tqassim tar-responsabiltajiet

1. Jemmen bis-saħħa li sakemm ma jintlaħaqx livell sodisfaċenti u konsistenti madwar l-
Unjoni Ewropea, is-Sistema ta' Dublin dejjem se tipproduċi riżultati insodisfaċenti kemm 
mil-lat tekniku kif ukoll minn dak uman, u l-persuni li jitolbu l-ażil se jibqa' jkollhom 
raġunijiet validi biex jixtiequ jressqu t-talba tagħhom fi Stat Membru partikolari, biex 
b'hekk jaħarbu mis-sistema;

2. Jafferma mill-ġdid il-bżonn urġenti għal titjib kemm tal-kwalità kif ukoll tal-konsistenza 
tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet; huwa konvint li Uffiċċju Ewropew għall-Appoġġ ta' 
l-Ażil jista' jkollu irwol f'dan ir-rigward;

3. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tqis mezzi għall-provvista ta' UNHCR b'finanzjament dirett 
minflok finanzjament ibbażat fuq proġetti sabiex il-UNHCR tkun tista' ttejjeb is-
sorveljanza u x-xogħol ta' konsulenza fl-UE u tkompli tiżviluppa metodi bil-għan li 
jingħata appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali fl-isforzi tagħhom għat-titjib tal-kwalità tat-
teħid ta' deċiżjonijiet tagħhom;

4. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposti għal mekkaniżmi ta' tqassim ta' piż li jkunu 
jistgħu jiġu stabbiliti sabiex jitnaqqas il-piż sproporzjonat li jista' jkollhom ċerti Stati 
Membri, iżda li ma jidħolx fis-Sistema ta' Dublin;

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi għal mekkaniżmi li jippermettu waqfien ta' 
trasferimenti ta' applikanti għall-ażil lejn Stati Membri li ma jiggarantixxux trattament 
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sħiħ u ġust tat-talbiet tagħhom;

Drittijiet ta' l-applikanti

6. Jitlob lill-Kummissjoni biex tintroduċi fir-Regolament il-ġdid dispożizzjonijiet iktar ċari u 
iebsin fir-rigward tal-mezzi li bihom il-persuni li jkunu qed ifittxu protezzjoni jiġu 
infurmati bil-konsegwenzi tar-Regolament ta' Dublin, u biex tqis abbozz ta' fuljett 
standard li jista' jiġi tradott f'ċertu numru ta' lingwi u jitqassam lill-Istati Membri kollha;

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex temenda l-Artikoli 19 u 20 tar-Regolament ta' Dublin dwar ''l-
inkarigar u r-ritorn'', sabiex l-applikanti jkollhom dritt awtomatiku sospensiv ta' appell
kontra deċiżjoni ta' trasferiment tar-responsabilità lil Stat Membru ieħor taħt ir-
Regolament ta' Dublin;

8. Jafferma mill-ġdid li l-prinċipju ta' ''non-refoulement'' għandu jibqa' wieħed mill-elementi 
bażiċi ta' kwalunkwe sistema komuni ta' ażil fil-livell ta' l-Unjoni Ewropea, u jinsisti li l-
implimentazzjoni tar-Regolament ta' Dublin qatt m'għandha twassal għall-għeluq ta' talba 
għal raġunijiet proċedurali u għal ftuħ mill-ġdid għal eżaminazzjoni sħiħa u ġusta tat-talba 
oriġinali wara trasferiment permezz tal-proċess ta' Dublin; iqis li dan għandu jkun miktub 
ċar fir-Regolament;

9. Iqis li t-tqassim ta' informazzjoni dwar trasferimenti bejn l-Istati Membri għandu jitjieb, 
speċjalment fir-rigward ta' kura medika speċjali meħtieġa għall-persuni trasferiti;

Rijunifikazzjoni tal-familja u l-prinċipju ta' l-aqwa interessi tat-tfal

10. Jirrakkomanda li jiġi adottat sett ta' linji gwida komuni dwar l-evalwazzjoni ta' l-età fil-
livell ta' l-Unjoni Ewropea u li, f'każ ta' inċertezza, għandu jingħata l-benefiċċju tad-dubju 
lit-tfal;

11. Ifakkar dwar il-fatt li fid-deċiżjonijiet kollha relatati mat-tfal, l-aqwa interessi tat-tfal 
għandhom jikkostitwixxu l-ewwel prijorità; jinsisti dwar il-fatt li minorenni mhux 
akkumpanjati qatt m'għandhom jinżammu jew jiġu trasferiti lejn Stat Membru ieħor, 
minbarra jekk dan ikun għall-ġid tar-rijunifikazzjoni tal-familja, u li jekk trasferiment bħal 
dan ikun neċessarju, it-tfal għandhom ikunu rappreżentati kif xieraq u akkumpanjati tul il-
proċedura; jilqa' għalhekk l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiċċara ulterjorment l-
applikabilità tar-regoli ta' Dublin għal minorenni mhux akkumpanjati;

12. Jiddispjaċih li d-definizzjoni ta' membru tal-familja, taħt ir-Regolament attwali, hija 
ristretta wisq u jitlob lill-Kummissjoni biex testendi d-definizzjoni attwali, sabiex din tkun 
tinkludi mill-inqas il-persuni dipendenti, bħal membri tal-familja mill-viċin li 
m'għandhom l-ebda appoġġ familjari band'oħra, u tfal kbar li mhumiex kapaċi jieħdu 
ħsieb lilhom infushom;

13. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li testendi l-iskop tar-Regolament ta' Dublin sabiex dan 
ikun jinkludi l-protezzjoni sussidjarja, peress li dan għandu jippermetti lill-applikanti 
għall-protezzjoni sussidjarja li jingħaqdu mal-membri tal-familja li ngħataw dan it-tip ta' 
protezzjoni jew li qed jitolbu li jingħataw dan fi Stati Membri oħra;



PR\716543MT.doc 7/13 PE404.629v01-00

MT

Detenzjoni

14. Jitlob lill-Kummissjoni biex iżżid dispożizzjoni li tirrestrinġi d-detenzjoni ta' l-applikanti 
ta' Dublin bħala l-aħħar miżura possibbli, u b'hekk li tispeċifika l-bażijiet li fuqhom tista' 
ssir detenzjoni, kif ukoll is-salvagwardji li għandhom jiġu previsti;

15. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara speċifikament fir-Regolament ta' Dublin li l-
applikanti ta' Dublin huma intitolati għall-istess kundizzjonijiet ta' lqugħ daqs persuni oħra 
li jkunu qed ifittxu l-ażil, skond id-Direttiva ta' l-Ilqugħ, li l-Artikolu 3(1) tagħha 
jistabbilixxi regoli ġenerali partikolarment dwar il-kundizzjonijiet ta' lqugħ, kura tas-
saħħa, moviment liberu u skola għall-minorenni;

Klawsoli Umanitarji u ta' Sovranità

16. Iqis li l-klawsola umanitarja fl-Artikolu 15 tar-Regolament ta' Dublin tagħti flessibilità 
konsiderevoli lis-Sistema ta' Dublin, iżda li għandha tiġi applikata b'mod iktar vast, sabiex 
jiġu evitati problemi inutli għall-familji, bħala riżultat tal-firda;

17. Iqis li meta persuna li qed tfittex l-ażil tinsab fi stat partikolarment vulnerabbli, minħabba 
mard sejru, diżabilità kbira, età avvanzata jew tqala, u hija jew huwa huma għalhekk 
dipendenti fuq l-għajnuna ta' membru familjari preżenti fit-territorju ta' Stat Membru 
minbarra dak li huwa inkarigat mill-eżami tat-talba tagħhom, hija jew huwa dejjem 
għandhom jingħaqdu ma' dak il-membru familjari; jitlob lill-Kummissjoni biex tqis illi 
tagħmel li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-klawsola umanitarja fl-Artikolu 15(2) ikunu 
obbligatorji;

18. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tispeċifika b'mod iktar ċar iċ-ċirkostanzi u l-
proċeduri għall-applikazzjoni tal-Klawsola ta' Sovranità, partikolarment sabiex tiġi 
introdotta l-kundizzjoni tal-kunsens ta' l-applikant għall-ażil;

Ġbir ta' dejta u Eurodac

19. Jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward tad-differenzi u n-nuqqasijiet fil-ġbir ta' dejta, li 
ħarġu ċari fil-valutazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni tas-Sistema ta' Dublin, speċjalment 
f'dak li jikkonċerna r-reġistrazzjoni ta' marki tas-swaba ta' persuni li jidħlu illegalment fil-
fruntieri ta' l-Unjoni, għaliex dan jitfa' dubji serji fuq il-validità tas-sistema; jittama li r-
Regolament il-ġdid dwar l-Istatistika tal-Komunità fuq il-migrazzjoni u l-protezzjoni 
internazzjonali se jagħti lill-persuni kkonċernati idea iktar preċiża tat-tħaddim tas-sistema 
ta' Dublin u ta' strumenti Komunitarji oħra dwar il-protezzjoni internazzjonali;

20. Jinnota b'interess it-tħassib espress mill-Kummissjoni fir-rigward tal-ġbir u l-kwalità tad-
dejta mibgħuta lill-Unità Ċentrali ta' l-Eurodac, kif ukoll fir-rigward tan-nuqqas ta' 
konformità ma' l-obbligu li titħassar ċerta dejta u mar-regoli relatati mal-protezzjoni tad-
dejta personali; iqis li dawn in-nuqqasijiet, li jipperikolaw l-affidabilità ta' l-Eurodac, 
għandhom jiġu indirizzati b'mod adegwat qabel ma jista' jitqies kwalunkwe użu ulterjuri 
ta' din il-bażi tad-dejta;

21. Jenfasizza li l-estensjoni ta' l-aċċess għall-Eurodac lill-pulizija u lill-awtoritajiet ta' l-
infurzar tal-liġi ta' l-Istati Membri, kif ukoll lill-Europol, iġġib magħha r-riskju li l-
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informazzjoni tgħaddi lil pajjiżi terzi, li jista' jkollha konsegwenzi negattivi għall-persuni 
li jkunu qed ifittxu l-ażil u għall-familji tagħhom; huwa konvint li dan iżid ukoll ir-riskju 
li l-applikanti għall-ażil jiġu stigmatizzati;

o

o    o
22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Id-dispożizzjonijiet ewlenin tar-Regolament ta' Dublin II

Fit-18 ta' Frar 2003, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 343/2003, li jistabbilixxi l-
kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina 
applikazzjoni għall-ażil, li, flimkien mar-Regolament ta' applikazzjoni tiegħu1 u mar-
Regolament "EURODAC"2, jifforma s-''sistema'' ta' Dublin. Din is-sistema attwalment 
tapplika għas-27 Stat Membru kif ukoll għan-Norveġja u għall-Iżlanda, u se tiġi estiża 
dalwaqt għall-Iżvizzera u għal-Lichtenstein.

Din is-sistema, li hija maħsuba biex tiggarantixxi li dejjem ikun hemm Stat Membru (u 
wieħed biss) li jkun responsabbli li jeżamina kwalunkwe talba għall-ażil, għandha b'mod 
partikolari l-għan li tillimita l-fenomenu tar-''refuġjati fl-orbita'', tal-migrazzjonijiet sekondarji 
u tal-bosta talbiet (dak li komunement jissejjaħ ix-''xiri ta' l-ażil''). Hija bbażata fuq ġerarkija 
ta' kriterji (Kapitolu III) li huma kif ġej: 

1. Il-kriterji marbuta mal-prinċipju tar-rijunifikazzjoni tal-familja 
2. Il-kriterji marbuta ma' l-għoti tal-permess tas-soġġorn jew tal-visas
3. Il-kriterji marbuta mad-dħul jew mas-soġġorn illegali fit-territorju ta' Stat Membru
4. Il-kriterji marbuta mad-dħul illegali fit-territorju ta' Stat Membru

Ir-Regolament ta' Dublin jinkludi mill-banda l-oħra dispożizzjonijiet ta' natura diskrezzjonali 
li jagħtu lis-sistema l-flessibilità meħtieġa. Dawn huma l-klawsola tas-''sovranità'', li 
tippermetti lil Stat Membru li jeżamina talba għall-ażil, anke jekk mhuwiex marbut li jwettaq 
dan l-eżami skond kriterji ffissati fir-Regolament (Artikolu 3(2)), u l-klawsola umanitarja, li 
tippermetti lil Stat Membru, anke jekk ma jkunx responsabbli mit-trattament ta' talba skond 
kriterji definiti mir-Regolament, li jeżamina din it-talba ta' Stat Membru ieħor, għal raġunijiet 
ta' natura familjari jew kulturali (Artikolu 15).

Ir-Regolament ta' Dublin jistabbilixxi l-mekkaniżmi ta' l-inkarigar u ta' l-inkarigar mill-ġdid 
ta' l-applikanti għall-ażil (Kapitolu V) u jinkludi dispożizzjonijiet relatati mal-koperazzjoni 
amministrattiva (Kapitolu VI).

L-Artikolu 28 tar-Regolament jipprevedi li l-aktar tard sa tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tar-
Regolament, il-Kummissjoni għandha tħejji rapport għall-Parlament u għall-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tiegħu u, jekk ikun il-każ, għandha tipproponi emendi neċessarji. Huwa għal din 
il-valutazzjoni li huwa riferit dan ir-rapport ta' inizjattiva. 

Problemi ta' metodoloġija

Fil-qari tal-valutazzjoni tal-Kummissjoni, ir-rapporteur iltaqa' ma' bosta problemi, li għamlulu 
xogħolu diffiċli. Fil-fatt, anke wara qari fil-fond tar-rapport ta' valutazzjoni u ta' l-anness
tiegħu, huwa ma setax isegwi l-loġika tal-Kummissjoni fil-konklużjonijiet li hija ħarġet mir-
                                               
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1560/2003 tat-2 ta' Settembru 2003 (ĠU L 222, tal-5.9.2003
2 Id-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 tal-11 ta' Diċembru 2000 dwar l-istabbiliment ta' "Eurodac" 
għat-tqabbil ta' marki tas-swaba għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' Dublin



PE404.629v01-00 10/13 PR\716543MT.doc

MT

rapport tagħha, li minbarra dan huma pjuttost ridotti, peress li jirrappreżentaw biss madwar 
għaxar linji tar-rapport. F'dan ir-rigward, huwa interessanti li wieħed jinnota li l-anness, li fih 
iktar minn 50 paġna, fih introduzzjoni li fiha hemm imniżżla l-4 kriterji li fuqhom il-
Kummissjoni bbażat ruħha biex ''tkejjel l-effikaċja'' tas-sistema ta' Dublin1, iżda ma fiha l-
ebda analiżi sistematika ta' dawn il-kriterji, u fuq kollox, ma fiha l-ebda konklużjoni. F'dawn 
il-kundizzjonijiet, ir-rapporteur kellu jipprova jevalwa huwa nnifsu l-kriterji definiti mill-
Kummissjoni, sabiex ikollu opinjoni tal-grad ta' effikaċja tas-sistema.

L-ewwel kriterju kien jikkonsisti filli wieħed jeżamina ''jekk is-sistema ta' Dublin kinetx 
issodisfat l-objettivi tagħha, li kienu definiti b'mod ċar fil-preambolu tar-Regolament''. Fir-
rapport tagħha, il-Kummissjoni ħabbret fil-konklużjoni li ''b'mod ġenerali, il-parti l-kbira ta' l-
għanijiet tas-sistema ta' Dublin intlaħqu kollha, parikolarment dawk għall-ħolqien ta' 
mekkaniżmu ċar u effikaċi biex tkun determinata r-responsabbiltà għall-applikazzjonijiet 
għall-ażil"2. Wara li tqies in-numru ta' insuffiċenzi pertinenti li nnutat il-Kummissjoni fil-
valutazzjoni tagħha, u n-numru ta' kjarifiki li hija tixtieq tagħmel, u bir-raġun, lid-
dispożizzjonijiet tar-Regolament, din l-affermazzjoni, li hija wkoll vaga biżżejjed sabiex 
diffiċilment tista' tiġi kkunstestata, hija madankollu sorprendenti.  Is-suġġett kien il-ġlieda 
kontra l-fenomenu tar-refuġjati fl-orbita u x-xiri ta' l-ażil, meqjusa f'part oħra ta' l-anness 
bħala wieħed mill-għanijiet prinċipali tas-sistema ta' Dublin. Hija madankollu ma tidhirx li 
kellha raġun, minħabba li l-perċentwali tal-bosta talbiet żdiedet minn 7% fl-2003 għal 16% f-
2005, u dan iwassal lill-Kummissjoni nnifisha biex tikkonkludi li s-sistema ta' Dublin ma 
kellhiex l-effett dissważiv li kien mixtieq f'dan il-qasam3. Jeħtieġ għalhekk li jitqies 
ulterjorment għaliex is-sistema mhix qed taħdem.

It-tieni kriterju msemmi mill-Kummissjoni kien jikkonċerna l-kwistjoni li wieħed ikun jaf 
''jekk ir-Regolament ta' Dublin kienx irregola xi ftit mill-problemi li nħolqu fl-applikazzjoni 
tal-Konvenzjoni ta' Dublin...  jiġifieri d-dewmien fit-trattament tat-talbiet, ir-rijunifikazzjoni 
familjari u l-effikaċja globali tas-sistema, b'mod partikolari it-trasferimenti effettivi''. Fir-
rapport tagħha, il-Kummissjoni tinnota li l-problema tat-trasferimenti, li fosthom huwa biss 
madwar terz li jiġi effettwat realment, tikkostitwixxi wieħed mill-ostakoli prinċipali għall-
applikazzjoni effikaċi tas-sistema4. Fir-rigward tar-rijunifikazzjoni familjari, li tidher bħala l-
ewwel kriterju fir-Regolament, jidher li din hija teorika, iktar milli reali, peress illi l-
Kummissjoni tindika fl-anness tagħha li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament relatat huma biss 
''rarament applikati''5. Fuq dawn iż-żewġ punti, jidher għalhekk li t-tieni kriterju mhuwiex 
sodisfatt kompletament.

It-tielet kriterju kien ibbażat speċifikament fuq in-numru ta' trasferimenti effettivi, li r-rata 
estremament baxxa tagħhom tindika n-nuqqasijiet tas-sistema, u għandha tiġi spjegata b'mod 
iktar ċar.

Ir-raba' kriterju kien marbut ma' ''l-influwenza tas-sistema ta' Dublin fuq is-sistemi ta' ażil 
tad-diversi Stati Membri'', billi l-għan ta' l-analiżi kien li jiġi determinat jekk is-sistema kinitx 
ta' vantaġġ jew ta' żvantaġġ għal ċerti Stati Membri. 
                                               
1 SEC (2007) 742, p.7.
2 COM (2007) 299 finali, p.13.
3 SEC (2007) 742, p.47.
4 Fuq 40 180 talbiet aċċettati, twettqu biss 16 842 trasferimenti bejn Settembru 2003 u Diċembru 2005.
5 SEC (2007) 742, p.23.
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Fl-opinjoni tar-rapporteur, l-analiżi tal-''flussi ta' Dublin'' imwettqa mill-Kummissjoni, li 
toħroġ minn dan ir-raba' kriterju, hija soġġetta għal bosta raġunijiet. Minn banda, hekk kif 
tindika l-Kummissjoni nnifisha fl-anness, id-dejta statistika provduta mill-Istati Membri fiha 
ħafna inkosistenzi1, billi ċerti Stati jirreġistraw pereżempju familja sħiħa bħala każ wieħed, 
filwaqt li oħrajn jgħoddu kull membru tal-familja bħala każ apparti. Mill-banda l-oħra l-
Kummissjoni tibbaża l-valutazzjoni tagħha tal-flussi ta' Dublin fuq it-trasferimenti effettivi, u 
mhux fuq it-trasferimenti aċċettati (iżda mhux imwettqa). Issa hekk kif tammetti hija stess, 
jekk dan il-mekkaniżmu ta' trasferimenti jkun irrispettat, dan iwassal għal żieda sinifikanti 
fin-numru ta' applikanti f'ċerti pajjiżi fil-fruntieri. Fl-aħħarnett, hekk kif il-Kummissjoni 
timplika biċ-ċar fil-valutazzjoni tagħha, u wara li jitqies in-numru ''estremament baxx'' tal-
persuni li jidħlu illegalment u li huma rreġistrati fil-bażi tad-dejta ta' l-Eurodac2, jidher li l-
obbligu li jittieħdu l-marki tas-swaba' tal-persuni li jinqabdu matul il-qsim irregolari ta' 
fruntiera esterna mhuwiex osservat mill-Istati Membri kollha. Issa din id-dejta rreġistrata fuq 
l-Eurodac hija indispensabbli mhux biss għall-applikazzjoni ta' wieħed mill-kriterji ta' Dublin, 
iżda wkoll għal kalunkwe valutazzjoni kritika u oġġettiva tat-tħaddim tas-sistema u tal-
konsegwenzi tagħha.

F'dawn il-kundizzjonijiet, lir-Rapporteur jidhirlu li l-affermazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni fil-valutazzjoni tagħha, li ''kuntrarjament għall-idea mifruxa b'mod wiesa' 
skond liema t-trasferimenti huma diretti lejn l-Istati Membri li jinsabu fil-fruntieri esterni ta' 
l-UE, it-tqassim ġenerali bejn dawn ta' l-aħħar u l-Istati Membri l-oħra fil-fatt jidher li huwa 
pjuttost ekwilibrat'' , hija bbażata fuq sisien instabbli. U dan huwa iktar minnu peress li, hekk 
kif ir-Rapporteur skopra fiċ-ċert, id-distinzjoni magħmula mill-Kummissjoni bejn l-''Istati li 
jinsabu fil-fruntieri esterni'' u l-Istati l-oħrajn hija bbażata fuq kriterji li jeskludu d-dejta 
elementari tal-ġeografija, peress li l-Finlandja b'mod partikolari, li għandha fruntiera komuni 
mar-Russja ta' kważi 1300 kilometru, hija meqjusa fost il-pajjiżi mingħajr fruntiera esterna3.

Biex dan jinġabar fil-qosor, jidher li l-konklużjoni ottimista li l-Kummissjoni ħarġet mill-
valutazzjoni tagħha, li hija li ''b'mod ġenerali, l-għanijiet ta' Dublin intlaħqu kollha'', 
tikkostitwixxi iktar pożizzjoni pożittiva li ttieħdet, u li wieħed jista' jew ma jistax jaqbel 
magħha, milli analiżi rigoruża, u diffiċli li sseħħ, minħabba l-inugwaljanzi u l-bosta 
nuqqasijiet tad-dejta disponibbli.

Proposti għal emendi lir-Regolament

Partikolament fuq il-bażi tal-problemi misjuba mill-Kummissjoni, ir-rapporteur jissuġġerixxi 
li jiġu ċċarati jew emendati l-aspetti tas-sistema li ġejjin:

1. Ir-rispett tal-prinċipju bażiku tan-non-refoulement: kull talba għandha tiġi soġġetta għal 

                                               
1 SEC (2007) 742, p. 6.
2 COM(2007) 299 finali, p. 9.
3 Huma meqjusa bħala pajjiżi fil-fruntieri esterni l-pajjiżi li għandhom fruntieri esterni fuq l-art ma' pajjiżi 
terzi u dawk li għandhom fruntieri marittimi esposti għall-pressjonijiet migratorji: l-Estonja, il-Litwanja, il-
Latvja, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja, l-Ungerija, ir-Rumanija, il-Bulgarija, l-Italja, Spanja, Malta, il-
Greċja, il-Portugall u Ċipru. Huma meqjusa bħala pajjiżi mingħajr fruntieri esterni: l-Iżvezja, in-Norveġja, l-
Iżlanda, id-Danimarka, l-Irlanda, ir-Renju Unit, l-Olanda, ir-Repubblika Federali Ġermaniża, il-Belġju, il-
Lussemburgu, Franza, l-Awstrija, iċ-Ċekoslovakkja, il-Finlandja.



PE404.629v01-00 12/13 PR\716543MT.doc

MT

eżami fil-fond u l-ebda fajl m'għandu jingħalaq għal raġunijiet ''proċedurali'' mingħajr ma 
jkun twettaq dan l-eżami
2. L-applikanti għandhom jirċievu kull informazzjoni utli dwar is-sistema ta' Dublin f'lingwa 
li huma jifhmu u għandu jkollhom aċċess għal għajnuna ġuridika matul il-proċedura kollha;
huma għandhom ukoll jibbenefikaw minn appell sospensiv kontra kwalunkwe deċiżjoni ta' 
trasferiment
3. Il-kriterji ta' determinazzjoni ta' l-età tal-minorenni għandhom ikunu armonizzati u l-
minorenni m'għandhomx jiġu trasferiti ħlief f'każijiet eċċezzjonali u jekk dan ikun fl-interess 
tagħhom; huma mbagħad għandhom ikunu akkumpanjati kif xieraq u rappreżentati matul it-
trasferiment biex jiġi evitat li jintilfu.
4. Id-definizzjoni tal-familja għandha titwessa' b'mod li tkun tqis iktar l-interessi leġittimi ta' 
min ifittex ażil; id-dispożizzjonijiet relatati mar-rijunifikazzjoni familjari għandhom jiġu estiżi 
għall-applikanti jew għall-benefiċjarji tal-protezzjoni sussidjarja
5. Wieħed għandu jqis li tiġi konferita natura obbligatorja lil ċerti dispożizzjonijiet tal-
klawsola umanitarja, partikolarment għal dak li jikkonċerna l-persuni partikolarment 
vulnerabbli
6. Il-klawsola tas-sovranità m'għandhiex tiġi attivata mingħajr il-kunsens ta' minn ifittex ażil
7. Id-detenzjoni m'għandhiex tiġi applikata ħlief f'każ ta' bżonn assolut iġġustifikat, u min 
ifittex ażil u qed jistenna li jiġi trasferit għandu jibbenefika mill-istess kundizzjonijiet ta' 
lqugħ li jibbenefika minnhom kwalunkwe applikant ieħor
8. Għandhom jinħolqu mekkaniżmi sabiex jiġu sospiżi t-trasferimenti lejn Stati li ma 
jirrispettawx b'mod ċar id-drittijiet ta' l-applikanti, jew lejn Stati li għandhom jiffaċċjaw 
pressjonijiet migratorji qawwija f'ċerti perjodi
9. Qabel ma wieħed iqis estensjoni ta' l-aċċess għall-bażi tad-dejta Eurodac għall-benefiċċju 
tal-forzi ta' l-ordni u ta' l-Europol, wieħed għandu presumibilment jirregola l-problemi 
eżistenti, u jipprevedi garanziji neċessarji fuq il-livell tal-protezzjoni tad-dejta personali.

Konklużjonijiet

Ir-Rapporteur iqis li għandu jitqies jekk is-sistema ta' Dublin hijiex realment sistema 
adegwata. Jidher li s-sistema qed tagħti ammont sproporzjonat ta' responsabilità lil Stati 
Membri fil-fruntieri ta' l-UE, u filwaqt li dan jiċċara liema Stat Membru huwa responsabbli li 
jeżamina talbiet għall-ażil, m'hemmx mekkaniżmi reali biex dawn l-Istati jingħataw appoġġ. 
Iktar minn hekk, meta titqies l-importanza ta' l-integrazzjoni, għandha tingħata iktar 
kunsiderazzjoni lir-rabtiet eżistenti bejn min ifittex ażil u Stati Membri speċifiċi fejn 
komunità rilevanti tkun diġà ssetiljat, jew li magħhom l-applikant għall-ażil għandu lingwa 
jew kultura komuni. 

Għad hemm madankollu problema essenzjali, u din hija li sakemm l-Istati Membri kollha 
joffru lil kull applikant għall-ażil livell u kwalità ta' protezzjoni identiċi jew ekwivalenti, u ta' 
kwalità għolja, dawn se jibqa' jkollhom interess leġittimu li jressqu t-talba tagħhom fi Stat 
Membru partikolari, jew se jippruvaw iressqu bosta talbiet, u b'hekk jevitaw id-
dispożizzjonijiet tas-sistema ta' Dublin. Din it-tendenza tista' mbagħad biss tiżdied minħabba 
l-applikazzjoni ristrettiva tal-kriterju familjari. Din il-problema ma tistax tiġi solvuta fil-qafas 
tar-reviżjoni tar-Regolament ta' Dublin, iżda fir-reviżjoni ta' l-istrumenti futuri tas-Sistema 
Ewropea Komuni għall-Ażil. Għal dak li jikkonċerna r-Regolament ta' Dublin, wieħed mill-
għanijiet prinċipali tar-reviżjoni għandu jkun li jitqiesu kemm jista' jkun ix-xewqat ta' l-
applikanti, li jiġi żgurat it-taħriġ tagħhom u li jiġi garantit li t-talba tagħhom tkun trattata fl-
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aħjar kundizzjonijiet possibbli, bi qbil perfett mal-Konvenzjoni ta' Ġinevra.
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