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DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
standards minimi għall-kwalifika u l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew persuni 
mingħajr stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-
protezzjoni mogħtija (riformulazzjoni)

Sfond tal-leġiżlazzjoni

Il-kuntest  

L-isfond tad-Direttiva riveduta huwa deskritt fil-proposta tal-Kummissjoni. F'dan id-
dokument ta' ħidma, ir-Rapporteur tagħkom joffri valutazzjoni tal-emendi proposti fid-dawl 
tan-nuqqasijiet identifikati mill-Kummissjoni matul l-attivitajiet ta' monitoraġġ tagħha dwar 
it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-direttiva, kif ukoll studji mwettqa mill-UNHCR, l-
ECRE u NGOs kbar oħrajn. Dan id-dokument bl-ebda mod mhuwa komprensiv – l-għan 
tiegħu huwa li jinforma, jagħti pariri u jmexxi d-didbattitu lejn il-pożizzjoni tal-Parlament fl-
ewwel qari.

Id-direttiva attwali

Id-Direttiva 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 mogħtija" (2004/83/KE), minn hawn 
'il quddiem "id-Direttiva", ilha fis-seħħ mill-2004. Il-leġiżlazzjoni għandha l-għan li 
tistabbilixxi standards komuni bejn l-Istati Membri għall-armonizzazzjoni ta' kriterji għall-
identifikazzjoni ta' dawk li jeħtieġu l-protezzjoni internazzjonali u d-drittijiet u l-benefiċċji li 
għandhom jingħatawlhom. 

Id-Direttiva tittratta l-kundizzjonijiet li jeħtieġ li jkunu sodisfatti biex individwu jikkwalifika 
għal status ta' rifuġjat jew għal status ta' protezzjoni sussidjarja. Dan jinkludi d-definizzjoni ta' 
min jista' jiġi kklassifikat bħala "Attur ta' persekuzzjoni jew periklu serju" (l-Artikolu 6) jew 
"Attur ta' protezzjoni" (l-Artikolu 7); il-kundizzjonijiet skont liema "l-protezzjoni interna" 
tista' titqies bħala alternattiva għall-għoti tal-protezzjoni internazzjonali (l-Artikolu 8); 
x'jikkostitwixxi persekuzzjoni skont il-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951 u l-Protokolli relatati 
(l-Artikoli 9 u 10); x'jikkostitwixxi periklu serju (l-Artikolu 15); u r-raġunijiet u l-
kundizzjonijiet għall-esklużjoni mill-istatus jew il-waqfien tiegħu (l-Artikoli 11, 12, 16 u 17). 
Tagħti wkoll dettalji dwar il-kontenut tal-protezzjoni internazzjonali mogħtija (il-
Kapitolu VII) f'termini ta' aċċess għall-informazzjoni, iż-żamma tal-għaqda familjari, il-
permessi tar-residenza, id-dokumenti tal-ivvjaġġar u l-aċċess għall-impjiegi, l-edukazzjoni, is-
sigurtà soċjali, il-kura tas-saħħa, l-alloġġ u faċilitajiet ta' integrazzjoni. Jingħataw dettalji 
dwar dispożizzjonijiet speċjali għall-minorenni mhux akkumpanjati.

Għaliex reviżjoni?

Id-Direttiva attwali qawwiet l-armonizzazzjoni bejn l-Istati Membri fuq xi punt tal-liġi, imma 
għad hemm diverġenzi kbar ta' interpretazzjoni f'xi oqsma. Evalwazzjonijiet urew li dawk li 
jieħdu d-deċiżjonijiet jiltaqgħu ma' diffikultajiet biex jaslu għal deċiżjonijiet sodi bil-ħeffa: il-
possibbiltà li kunċetti jkunu interpretati b'modi differenti twassal għal użu intensiv ta' appelli 
u għal rati għolja ta' appelli li jirnexxu kontra deċiżjonijiet negattivi. Id-dejta statistika tagħti 
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x'wieħed jifhem li d-Direttiva ma kellha l-ebda effett fit-tnaqqis ta' movimenti sekondarji. Il-
valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni1 dwar l-istandards minimi tad-Direttiva hija vaga u 
ambigwa, fiha lakuni u tippermetti possibbiltajiet ta' derogi. Dan wassal għal differenzi 
drammatiċi fl-implimentazzjoni tad-Direttiva u għaldaqstant fir-rati ta' rikonoxximent għal 
dawk li japplikaw għall-ażil mill-istess pajjiżi fost l-Istati Membri. In-nuqqasijiet tal-Direttiva 
attwali kienu riflessi f'sentenzi riċenti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (ECtHR), 
eż.:

is-sentenza tal-11 ta' Jannar 2007, Salah Sheekh v. l-Pajjiżi l-Baxxi2 li torbot mal-
Artikolu 8 tad-Direttiva, dwar il-protezzjoni interna u s-sentenzi tal-15 ta' Frar 2006 fil-
kawżi Niedzwiecki v il-Ġermanja3 u Okpisz v il-Ġermanja4 li jorbtu mal-allinjament taż-
żewġ status ta' protezzjoni.

Huwa ċar li l-Parlament Ewropew huwa tal-fehma li d-diverġenza fil-prattika bejn l-Istati 
Membri jeħtieġ li tkun indirizzata. Reviżjoni tad-Direttiva hija meħtieġa biex tiċċara ċerti 
partijiet tat-test u sejra twassal għal implimentazzjoni mtejba u għal tnaqqis tad-diverġenza 
bejn il-prattiki tal-Istati Membri; jeħtiġilna wkoll niżguraw li hija kompletament allinjata 
mad-dritt internazzjonali dwar ir-rifuġjati u dwar id-drittijiet tal-bniedem li l-Istati Membri 
kollha huma partijiet fih. L-Artikolu 37 jipprovdi dwar reviżjoni. Il-kooperazzjoni konkreta u 
l-iskambju tal-aqwa prattiki bejn l-Istati Membri, li se jkun iffaċilitat bl-istabbiliment mistenni 
tal-Uffiċċju Ewropew għa-Appoġġ tal-Asil mhumiex biżżejjed biex itejbu l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva. 

L-ambitu tar-reviżjoni

Il-proposta għal riformulazzjoni5 għandha l-għan li tindirizza għadd ta' nuqqasijiet fil-
leġiżlazzjoni attwali. Matul il-konsultazzjoni tal-Parlament fl-20026 tqajmu diversi punti ta' 
kritika. Il-kwistjonijiet enfasizzati mill-Parlament kienu jikkonċernaw b'mod speċjali l-
kunċett ta' "Atturi tal-protezzjoni", "protezzjoni interna" u l-ambitu tad-Direttiva, li huwa 
ristrett għal ċittadini ta' pajjiżi terzi u persuni bla stat, u b'hekk jeskludi ċ-ċittadini tal-UE. 
Fost kwistjonijiet oħra li tqajmu f'dak il-waqt kien hemm l-atturi ta' persekuzzjoni; in-nisa u l-
orjentazzjoni sesswali bħala kosituttivi ta' grupp soċjali partikolari u d-definizzjoni tal-
familja. Oqsma oħra ta' kritika inkludew ukoll l-analiżi "fil-post" li tirrikjedi valutazzjoni 
dwar jekk l-applikant għall-ażil ikunx ħoloq is-sitwazzjoni li tagħti lok għal persekuzzjoni jew 
għal danni serji b'deċiżjoni tiegħu jew tagħha stess, kif għadu jidher fl-Artikolu 5(3), 
minħabba li dan jirrifletti restrizzjoni tad-drittjiet tal-applikant għall-ażil rigward il-libertà tal-
espressjoni, tat-twemmin u tal-assoċjazzjoni. 

Fir-reviżjoni tagħha, il-Kummissjoni għażlet li ma terġax tiftaħ uħud mill-kwistjonijiet usa' li 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
2 ECtHR, Salah Sheek v the Netherlands, Application no. 1948/04, 11 January 2007, para 141.
3 ECtHR Niedzwiecki v Germany 58453/00, 25 October 2005.
4 ECtHR Okpisz v. Germany, 59140/00, 25 October 2005.
5 Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards minimi għall-
kwalifika u l-istatus ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala 
benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija 
(riformulazzjoni) COM(2009) 551.
6 Ara r-rapport finali T-5-0494/2002 tat-22/10/2002.
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ġew identifikati bħala problematiċi. Filwaqt li dan ċertament huwa ta' dispjaċir għal xi wħud, 
fosthom ir-Rapporteur , huwa ċar li l-Istati Membri bħalissa mhumiex lesti jindirizzaw uħud 
min-nuqqasijiet usa' tad-Direttiva. Il-Kummissjoni għażlet riformulazzjoni li tinvolvi l-
emenda parzjali tat-test f'xi oqsma ewlenin. Ir-Rapporteur jirrakkomanda li l-Kumitat 
b'mod ġenerali jsegwi dan l-approċċ f'dan il-mument tal-iżvilupp tas-Sistema Komuni 
Ewropea tal-Ażil, imma madankollu jistieden lill-Kunsill biex jikkunsidra l-kwistjonijiet li 
baqa', imsemmija hawn fuq. Hemm ukoll xi mistoqsijiet dwar il-post tat-tfal f'termini tal-
kontinwità tat-trattament fi ħdan il-proċess sħiħ ta' protezzjoni. Ir-Rapporteur jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jikkunsidrawhom.

Dan li ġej jipprovdi stampa mhux komprensiva tal-emendi proposti mill-Kummissjoni u l-
valutazzjoni preliminari tar-Rapportier tagħkom.

Sostituzzjoni ta' "status ta' rifuġjat" u "status ta' protezzjoni sussidjarja" 
b'"benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali" (l-Artikoli 1, 2b,2j u oħrajn) – dan jaqbel 
mal-programm tal-Aja li jsejjaħ għall-ħolqien ta' status ta' protezzjoni uniformi, u li ġie 
rriaffermat mill-Program ta' Stokkkolma1. Bħala rifless ta' din il-proposta naraw allinjament 
tad-drittijiet kif deskritt fil-punt li ġej. Dan diġà jagħmluh għadd ta' Stati Membri.

Ir-Rapporteur jilqa' l-approċċ tal-Kummissjoni. Spiss jitqies li l-protezzjoni sussidjarja 
taqdi ħtieġa fiż-żmien qasir, imma ntwera li dan mhuwiex il-każ. Il-kwalifikazzjoni tal-
istatus għandha tiddependi fuq iċ-ċirkustanzi individwali, mhux fuq perċezzjoni tat-tul 
possibbli tas-soġġorn. Minn dejjem kienet l-intenzjoni li d-definizzjonijiet taż-żewġ status 
jissodisfaw ħtiġijiet differenti ta' protezzjoni u ma jistgħux jiġu sostitwiti wieħed bl-ieħor.

Allinjament tad-drittijiet tal-benefiċjarji tal-protezzoni sussidjarja ma' dawk tar-
rifuġjati (l-Artikoli 22 -27, 29, 30 u 33). Dan mistenni li jissimplifika u jħaffef il-proċeduri u 
jnaqqas l-ispejjeż amministrattivi kif ukoll li jiżgura r-rispett tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni u jallinja t-test mal-ġurisprudenza tal-ECtHR2. L-emendi jirrispondu 
wkoll għall-Programm tal-Aja, kif riaffermat fil-Programm ta' Stokkolma, li jsejjaħ għall-
ħolqien ta' status ta' protezzjoni uniformi. L-emendi jneħħu d-differenzi bejn iż-żewġ status 
permessi skont id-Direttiva attwali bi rbit mal-permess ta' residenza; l-aċċess għall-impjiegi u 
mal-attivitajiet tal-edukazzjoni relatati mal-impjiegi; l-aċċess għas-sigurtà soċjali, il-kura tas-
saħħa u l-faċilitajiet ta' integrazzjoni kif ukoll aċċess tal-membri tal-familja għall-benefiċċji.

Ir-Rapporteur jappoġġa bil-qawwa l-emendi tal-Kummissjoni. Kif xi Stati Membri diġà 
skoprew, l-allinjament tad-drittijiet jista' jwassal għal simplifikazzjoni tal-amministrazzjoni 
u għal fehim u operat aħjar tas-sistema bħala riżultat ta' dan. Tali allinjament jista' jgħin l-
integrazzjoni, inaqqas l-esklużjoni soċjali u jgħin biex lil dawk li jistgħu jaqlagħhom mill-
benefiċċji tal-istat u jdaħħalhom fl-impjiegi. Differenzi sostanzjali ta' trattament bejn dawk 
ta' status differenti jistgħu jservu bħala inċentiv biex l-applikanti jmorru lejn Stat Membru 
ieħor u jirreġistraw talba oħra, ħaġa li tkompli tqawwi l-pressjoni fuq is-sistema ta' Dublin. 
Ġaladarba l-Kunsill jixtieq li jnaqqas id-differenzi ta' approċċ fost l-Istati Membri u 
jnaqqas l-għadd ta' talbiet addizzjonali, jagħmel sens li t-tali differenzi jitnaqqsu permezz 
tal-allinjament tad-drittijiet pertinenti għaż-żewġ status kif jidher fil-proposta tal-

                                               
1 Il-Programm ta' Stokkolma, p. 69.
2 Is-sentenzi tal-15 ta’ Frar 2006 fil-kawżi Niedzwiecki v il-Ġermanja u Okpisz v il-Ġermanja.
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Kummissjoni. Din il-kwistjoni ta' kosts addizzjonali possibbli hija koperta fis-Sommarju 
tal-Istima tal-Impatt u tad-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni1. Il-Fond 
Ewropew għar-Rifuġjati huwa disponibbli għall-kofinanzjament ta' ċerti miżuri.
Atturi tal-protezzjoni (l-Artikolu 7) – kjarifika tal-kunċett biex tiżgura l-kompattibbiltà 
sħiħa mal-Konvenzjoni ta' Ġinevra, kwalità mtejba, effiċjenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet u 
konsistenza u koerenza tal-interpretazzjoni.

Ir-Rapporteur jilqa' t-tibdiliet proposti, imma jqis li l-artikolu jista' jittejjeb billi r-rwol ta' 
"atturi tal-protezzjoni" jkun ristrett għall-awtoritajiet statali biss. L-artikolu kurrenti 
effettivament jimponi l-obbligi ta' stat fuq korp li ma jistax jinżamm ġuridikament 
responsabbli u li għandu kapaċità limitata fil-prattika biex jinforza l-istat ta' dritt u b'hekk 
joffri protezzjoni. L-istudju tal-UNHCR dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-
Kwalifikazzjoni2 sab li minkejja li xi awtoritajiet tal-Istati Membri huma lesti jikkunsidraw 
organizzazzjonijiet internazzjonali bħala atturi tal-protezzjoni, ġeneralment, biż-żmien 
ħareġ li l-organizzazzjonijiet internazzjonali mhumiex kapaċi joffru din il-protezzjoni: l-
idea għaldaqstant hija waħda problematika.
Emendi addizzjonali għal dan l-artikolu jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati, biex jirreferu għar-
rieda u l-kapaċità ta' Stat li jinforza l-istat ta' dritt.

Atti ta' persekuzzjoni (l-Artikolu 9)

Ir-Rapporteur jappoġġa għalkollox l-emenda tal-Kummissjoni għall-Artikolu 9.3 minħabba 
li tagħmilha ċara li l-istatus għandu jingħata mhux biss meta jkun seħħ att ta' 
persekuzzjoni, imma wkoll fejn ikun hemm assenza ta' protezzjoni jew nuqqas ta' għoti ta' 
protezzjoni. L-emenda hija meħtieġa biex tindirizza lakuni tal-protezzjoni kkaġunati b'mod 
partikolari minn atturi mhux statali u hija partikolarment rilevanti għal talbiet abbażi tal-
ġeneru.

Il-protezzjoni interna (l-Artikolu 8) – tispeċifika l-kriterji għal valutazzjoni tal-aċċessibbiltà 
u l-effikaċja tal-protezzjoni li għandha tkun għad-dispożizzjoni tal-applikant f'żona oħra tal-
pajjiż tal-oriġini jew tar-residenza tagħhom, u tiżgura l-kompatibbiltà tal-kunċett mal-
Artikolu 3 tal-ECHR, kif interpretat f'sentenza riċenti tal-ECtHR3. 

Ir-Rapporteur jikkunsidra li l-emendi proposti mill-Kummissjoni huma essenzjali biex 
itejbu ċ-ċarezza tat-test u l-kompatibbiltà tiegħu mas-sentenza riċenti tal-ECtHR. Ir-
Rapporteur jirrakkomanda wkoll li d-diċitura tad-Direttiva kurrenti tinżamm f'relazzjoni 
mat-test tar-raġonevolezza, li jiżgura li dawk ikkonċernati jkun jista' jkollhom ħajja 
relattivament normali fil-parti tal-pajjiż ta' oriġini inkwistjoni. Dan jallinja t-test mal-linji 
gwida tal-UNHCR dwar "Ħrib intern jew alternattiva ta' rilokazzjoni" li għadd ta' Stati 
Membri diġà jikkunsidraw elementi minnhom4. Din il-kjarifika ulterjuri u applikazzjoni 
tat-test ta' raġonevolezza jikkontribwixxi għal aktar armonizzazzjoni tal-prattiki tal-Istati 
Membri, li f'dan il-qasam ivarjaw konsiderevolment. Pereżempju, qabel ma daħlet fis-seħħ 
                                               
1 Ara p. 5 ta' 

2 Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive. Novembru 2007, 
p.48.
3 Is-sentenza tal-11 ta' Jannar 2007, Salah Sheekh v. il-Pajjiżi l-Baxxi, Paragrafu 141.
4 ELENA survey, 'The application of the concept of Internal Protection Alternative'  aġġornat 2000, p. 17-18.
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id-Direttiva, bosta applikanti għall-ażil miċ-Ċeċnja ġew miċħuda l-istatus ta' rifuġjati 
minħabba li setgħu jgħixu xi mkien ieħor fil-Federazzjoni Russa, minkejja li kien 
rikonoxxut li hemmhekk ma jkunux jistgħu jilħqu livell bażiku ta' sussistenza. Ir-
Rapporteur jidhirlu li jista' jkun siewi li nikkunsidraw ukoll kif l-alternattiva tal-protezzjoni 
interna għandha tapplika fil-każ tat-tfal.

L-inklużjoni tal-ġeneru fid-definizzjoni ta' membru ta' "grupp sosċjali partikolari" (l-
Artikolu 10 u l-Premessa 29) – l-emenda tal-Kummissjoni twassal għal rekwiżit li l-ġeneru 
jingħata l-kunsiderazzjoni dovuta għall-finijiet tad-definizzjoni ta' grupp soċjali partikolari. 
Dan jiżgura interpretazzjoni aktar inklussiva tal-kunċett "grupp soċjali partikolari" bi qbil 
mal-istandards tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra, u se jtejjeb l-aċċess għall-protezzjoni, b'mod 
partikolari għan-nisa. 

Ir-Rapporteur jilqa' din ir-reviżjoni, imma jixtieq jistieden lill-Kummissjoni biex 
tikkunsidra jekk l-emenda tirriflettix bis-sħiħ id-dimensjoni tal-ġeneru, jew, tabilħaqq, il-
kwistjoni tal-identità tal-ġeneru. Barra minn hekk, kif tinsab id-diċitura preżenti, "grupp 
soċjali partikolari" huwa definit b'tali mod li l-membri tiegħu jikkondividu karatteristika 
innata jew sfond komuni li ma jistax jinbidel, jew karatteristika jew twemmin tant 
fundamentali għall-identità jew il-kuxjenza tagħhom li persuna ma tistax tiġi sfurzata 
tirrinunċja għalih(a), u jkun/tkun perċepit(a) soċjalment bħala tali. Biex nevitaw 
kwalunkwe lakuna tal-protezzjoni, ir-Rapporteur iqis li t-test għandu jirrikjedi biss wieħed 
minn dawn ir-rekwiżiti, u b'hekk l-"u" tinbidel f'"jew". Ir-Rapporteur huwa fiduċjuż li l-
Kunsill jikkunsidra din l-emenda testwali minuri.

Definizzjoni ta' "membri tal-familja" (l-Artikolu 2j) – il-Kummissjoni qed tipproponi li 
twessa' d-definizzjoni biex tinkludi minorenni miżżewġa, meta jkun fl-aħjar interess tagħhom 
li jirrisjedu fl-istess pajjiż bħall-benefiċjarju; il-missier, l-omm jew qarib adult responsabbli 
ieħor b'responsabbilta għall-benefiċjarju meta huwa/hija minorenni u mhux 
miżżewweġ/miżżewġa u meta dan ikun fl-aħjar interessi tal-minorenni; u l-aħwa minorenni 
mhux miżżewġa tal-benefiċjarju meta dan tal-aħħar ikun minorenni u mhux miżżewweġ jew 
miżżewweġ u jkun fl-aħjar interess ta' wieħed jew diversi minnhom li jirrisjedu fl-istess 
pajjiż.

L-emendi proposti jallinjaw it-test mad-dritt tal-għaqda tal-familja kif deskritt fil-gwida 
rilevanti tal-UNHCR. Madankollu, ir-Rapporteur iqis ukoll li dan id-dritt għandu jingħata 
lil familji li jkunu ssawru wara l-ħarba mill-pajjiż tal-orġini, minħabba li jeħtieġ li jitqiesu 
wkoll dawk il-familji li jkunu ġew iffurmati matul il-ħarba jew mal-wasla fl-istat tal-ażil. Ir-
Rapporteur jappoġġa l-pożizzjoni asserita mill-Parlament1 fir-risposta tagħha għall-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn Strateġija tal-UE dwar id-drittijiet tat-tfal", li l-
aħjar interess tat-tfal jeħtieġ li jipprevali fi kwalunkwe deċiżjoni li tikkonċernahom.

Waqfien (l-Artikoli 11 u 16) – iż-żieda ta' klawsola rigward raġunijiet imperattivi għaliex 
m'għandux jiġi konkluż waqfien tal-istatus – din l-emenda tallinja t-test bis-sħiħ mal-
Konvenzjoni Ġenerali u mal-prinċipji umanitarji ġenerali. 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=MT
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Mhuwiex ċar mit-tibdiliet limitati proposti kif it-tfal se jkunu protetti fi ħdan id-diċitura 
kurrenti. Il-Kumitat huwa mistieden jikkunsidra din il-kwistjoni ulterjorment.

Persuni vulnerabbli (l-Artikolu 20.3) 

Ir-Rapporteur jilqa' l-emendi tal-Kummissjoni għall-Artikolu 20.3 li espliċitament isemmi 
l-vittmi tat-traffikar u persuni bi problemi tas-saħħa mentali fil-lista mhux komprensiva ta' 
persuni vulnerabbli li l-Istati Membri għandhom iqisuhom fl-implimentazzjoni tal-
Kapitolu VII.

Minorenni mhux akkumpanjati (l-Artikolu 31) – jobbliga lill-Istati Membri li jistabbilixxu 
proċeduri biex jittraċċaw il-membri tal-familja ta' minorenni mhux akkumpanjati kemm jista' 
jkun malajr wara l-għoti tal-protezzjoni internazzjonali, filwaqt li jipproteġu l-aħjar interess 
tal-minorenni mhux akkumpanjati, u jtejjeb ir-rekwiżiti ta' taħriġ għal dawk li jaħdmu mal-
minorenni mhux akkumpanjati.

Dan t'hawn fuq ta' min jintlaqa'. Madankollu, li programmi għall-intraċċar tal-familji u 
tat-tuturi jinbdew fil-punt tal-applikazzjoni, kif tipproponi r-riformulazzjoni tal-
Kummissjoni tad-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet tal-Akkoljenza1 jkun tajjeb u jiżgura l-
konsistenza bejn iż-żewġ Direttivi.

l-aħjar interess tat-tfal

Fil-Premessa 17, il-Kummissjoni inkludiet referenza għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tat-Tfal, u dan huwa tajjeb. Madankollu, il-Membri jistgħu jixtiequ wkoll 
jikkunsidraw twessigħ ta' din il-Premessa biex tinkludi jekk il-prinċipji involuti 
jikkontribwixxux għal implimentazzjoni aktar uniformi tad-Direttiva.

Titjib tal-possibbiltajiet ta' integrazzjoni (l-Artikoli 26, 28, 32 u 34) – permezz tar-
rikonoxximent tal-kwalifiki, ta' aċċess aħjar għal opportunitajiet ta' edukazzjoni relatati mal-
impjiegi, ta' programmi ta' integrazzjoni u permezz ta' talba biex l-Istati Membri 
jimplimentaw miżuri ħalli jtejbu l-aċċess tal-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali għall-
alloġġ.

Ir-Rapporteur huwa għalkollox favur dawn l-emendi u jirrakkomanda li l-Kumitat 
jappoġġa l-proposti tal-Kummissjoni.

Konklużjoni

Ir-Rapporteur jirrakkomanda li l-proposti tal-Kummissjoni jiġu aċċettati fil-prinċipju.

B'mod ġenerali, ir-Rapporteur jilqa' l-emendi tal-Kummissjoni u jqishom essenzjali 
biex inkunu nistgħu ngħaddu lejn interpretazzjoni sħiħa u inklussiva tal-
Konvenzjonijiet u l-ftehimiet internazzjonali rilevanti. L-emendi proposti huma allinjati 
mal-miri stipulati bil-Programmi tal-Aja u ta' Stokkolma maqbula mill-Kunsill, rigward 
                                               
1 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-istandards minimi dwar l-
akkoljenza ta’ dawk li jfittxu ażil (riformulazzjoni) Artikolu 23.3.
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l-istabbiliment ta' status ta' protezzjoni uniformi u aktar progress rigward l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. L-allinjament tad-drittijiet huwa essenzjali 
għal dan il-għan. Iċ-ċarezza legali mtejba tat-test se tgħin biex tarmonizza l-prattiki 
bejn l-Istati Membri u għaldaqstant biex jonqsu movimenti sekondarji u każijiet ta' 
Dublin. Aktar ċarezza twassal ukoll għal tnaqqis tal-għadd ta' appelli, u dan inaqqas il-
piżijiet amministrattivi u finanzjarji fuq l-Istati Membri.


