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I. INTRODUZZJONI

Fit-18 ta' Frar 2009, il-Kummissjoni adottat il-proposta għal Regolament dwar il-ħolqien ta' 

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO)1 u l-proposta li takkompanjah li temenda 

d-Deċiżjoni dwar il-Fond Ewropew għar-Rifuġjati (FER)2.

Fis-7 ta' Mejju 2009, il-Parlament Ewropew adotta Opinjonijiet fl-ewwel qari dwar, rispettivament, 

ir-Regolament EASO fejn stabbilixxa 40 emenda għall-proposta tal-Kummissjoni3, u d-Deċiżjoni 

FER fejn ma kien proposta l-ebda emenda4.

Fil-25 ta' Frar 2010, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar iż-żewġ proposti 

f'konformità mal-Artikolu 294 tat-Trattat.

Fil-5-7 ta' Ottubru 2009, il-Kumitat tar-Reġjuni adotta Opinjoni dwar il-futur tas-Sistema Ewropea 

Komuni tal-Asil II5, li kien fiha diversi rakkomandazzjonijiet rigward ir-Regolament EASO.

II. OBJETTIV TAL-PROPOSTA

Ir-Regolament li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil huwa mmirat li 

jtejjeb l-implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, li jsaħħaħ il-kooperazzjoni 

prattika fost l-Istati Membri dwar l-asil u l-għoti u/jew il-koordinazzjoni tal-appoġġ operattiv lill-

Istati Membri li qed jiffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u disproporzjonati fuq is-sistemi nazzjonali 

tagħhom dwar l-asil. Id-Deċiżjoni FER qed tiġi emendata fl-istess ħin peress li l-Uffiċċju ser jieħu 

r-responsabbiltà għal ċerti operazzjonijiet li sa issa ġew iffinanzjati mill-fond tar-rifuġjati.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
3 T6-0379/2009, 07.05.2009.
4 T6-0375/2009, 07.05.2009.
5 CdR 90/2009 finali.
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III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

Ġenerali

In-negozjati seħħew f'kuntest ta' politika mfassla mill-programm tal-Aja li jistabbilixxi l-objettivi u 

l-istrumenti fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni għall-perijodu 2005 - 2010. Il-Kunsill 

Ewropew esprima l-impenn tiegħu biex jiżviluppa aktar is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil 

permezz tal-emendar tal-qafas leġislattiv u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni prattika, fost oħrajn, billi jiġi 

stabbilit Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil. Sussegwentement, fil-Patt Ewropew 

dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil ta' Ottubru 2008, il-Kunsill Ewropew qabel li jiġi stabbilit tali 

uffiċċju fl-2009.

F'konformità mal-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward 

tal-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda nnotifikaw ix-xewqa 

tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni tar-Regolament li jistabbilixxi Uffiċċju 

Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil.

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tad-Danimarka, annessa għat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-

Danimarka mhix qed tieħu sehem fl-adozzjoni tar-Regolament u mhix marbuta bih jew soġġetta 

għall-applikazzjoni tiegħu,

Kwistjonijiet ewlenin

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar arranġamenti prattiċi għall-

proċedura ta' kodeċiżjoni1, ir-rappreżentanti tal-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni kellhom 

kuntatti bil-ħsieb li jintlaħaq qbil fl-istadju tal-ewwel qari tal-pożizzjoni tal-Kunsill. Bil-ħsieb li tiġi 

rrikonċiljata l-pożizzjoni taż-żewġ istituzzjonijiet u b'kont meħud tal-ftehim milħuq f'dawk il-

kuntatti, il-Kunsill jadotta, kemm dwar il-proposta għar-Regolament EASO kif ukoll il-proposti li 

jemendaw id-Deċiżjoni FER, il-pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari li jikkonsistu fil-modifiki 

ewlenin li ġejjin għall-proposta tal-Kummissjoni:

                                               
1 OJ C 148, 28.5.1999, p. 1.
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Assistenza lil Stati Membri soġġetti għal pressjoni partikolari (Emendi 22, 23, 37, 38)

Il-Kunsill jemenda l-proposta tal-Kummissjoni bil-ħsieb li jiġu ċċarati l-kondizzjonijiet sottostanti l-

assistenza tal-Uffiċċju lill-Istati Membri soġġetti għal pressjoni partikolari, b'mod partikolari 

assistenza pprovduta mit-timijiet ta' appoġġ għall-asil. L-ewwel nett, il-Kunsill jispeċifika l-kompiti 

tat-timijiet ta' appoġġ għall-asil u r-regoli għall-iskjerament ta' esperti għal tali timijiet. It-tieni, il-

Kunsill jikkjarifika li r-responsabbiltà biex tintalab l-assistenza għat-timijiet tal-appoġġ għall-asil 

hija f'idejn l-Istat Membru soġġett għal pressjoni partikolari. It-tielet, permezz tal-approvazzjoni tal-

emenda tal-Parlament, ġie speċifikat li l-kompetenza li għandha tingħata mit-timijiet tal-appoġġ 

għall-asil għandha tiġi maqbula fil-pjan operattiv. Fl-aħħar, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

tipprevedi li l-Uffiċċju ser ikun responsabbli għall-analiżi ta' data dwar kwalunkwe wasla għal 

għarrieda ta' għadd kbir ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li tista' tikkawża pressjoni partikolari fuq is-

sistema ta' lqugħ u asil u biex jiġi żgurat l-iskambju rapidu ta' informazzjoni rilevanti fost l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni, fost oħrajn billi jsir użu tas-sistemi eżistenti ta' twissija bikrija jew, jekk 

meħtieġ, bl-użu tas-sistema apposta tiegħu stess.

Solidarjetà (Emendi 2, 13, 19, 24)

Fir-rigward tar-rwol tal-Uffiċċju dwar ir-rilokazzjoni ta' benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali 

bejn l-Istati Membri, l-eżitu tal-kuntatti informali bejn il-Kunsill u l-Parlament kien li l-iżvilupp ta' 

solidarjetà intra komunitarja għandu jitwettaq bi ftehim, kemm bejn l-Istati Membri kif ukoll bil-

kunsens tal-individwu kkonċernat. Barra minn hekk, fejn adatt, Stat Membru għandu jikkonsulta 

lill-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNHCR).

Bl-istess mod, fir-rigward tas-sistemazzjoni mill-ġdid tal-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali 

minn pajjiżi terzi għal Stati Membri, l-Uffiċċju ser ikun responsabbli għall-koordinazzjoni tal-

iskambji ta' informazzjoni u azzjonijiet oħrajn dwar is-sistemazzjoni mill-ġdid meħudin minn Stati 

Membri bil-ħsieb li jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' protezzjoni tagħhom u l-wiri ta' solidarjetà mal-pajjiżi 

ospitanti tagħhom.

Barra minn hekk, huwa speċifikat fil-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari li l-evalwazzjoni tal-

kisbiet tal-Uffiċċju għandha tieħu kont tal-progress magħmul, inkluża l-valutazzjoni jekk humiex 

meħtieġa miżuri addizzjonali sabiex tiġi żgurata solidarjetà effettiva u l-kondiviżjoni tar-

responsabbiltajiet mal-Istati Membri soġġetti għal pressjoni partikolari.
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Ħatra u responsabbiltà tad-Direttur Eżekuttiv (Emendi 4, 25, 29, 30)

Bħala riżultat tal-kuntatti informali bejn il-Kunsill u l-Parlament, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel 

qari tipprevedi proċedura ta' għażla għall-post ta' Direttur Eżekuttiv li tinvolvi l-kondizzjonijiet 

meħtieġa għal ħatra trasparenti, effiċjenti u fil-ħin tal-iktar kandidat adatt filwaqt li tiżgura l-

involviment tal-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-Parlament Ewropew b'mod istituzzjonalment 

ibbilanċjat. Barra minn hekk, dmirijiet ta' rappurtar ġodda jsaħħu r-responsabbiltà tad-Direttur 

Eżekuttiv, b'mod partikolari fir-rigward tal-Parlament Ewropew. Fl-aħħar, il-Kunsill, il-

Kummissjoni u l-Parlament jaqblu dwar Dikjarazzjoni Interistituzzjonali dwar il-grupp ta' ħidma 

interistituzzjonali li huwa fil-proċess li jivvaluta l-koerenza, l-effettività u r-responsabbiltà tal-

aġenziji regolatorji (ANNESS I).

Struttura ta' amministrazzjoni u tmexxija tal-Uffiċċju

Sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi tal-Uffiċċju jiġu mmirati lejn il-kompitu ewlieni tiegħu li tissaħħaħ il-

kooperazzjoni prattika fost l-Istati Membri, l-istruttura amministrattiva u ta' tmexxija tal-Uffiċċju 

tikkonsisti mill-Bord ta' Tmexxija u d-Direttur Eżekuttiv. Jekk meħtieġ, il-Bord ta' Tmexxija jista' 

jistabbilixxi Kumitat Eżekuttiv sabiex jassisti lill-Bord ta' Tmexxija u lid-Direttur Eżekuttiv.

Ir-rwol tas-soċjetà ċivili u l-UNHCR (Emendi 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

Il-Kunsill iqis li huwa importanti li jinżamm djalogu mill-qrib bejn l-Uffiċċju u s-soċjetà ċivili.

F'dak id-dawl, il-Kunsill iżomm il-proposta tal-Kummissjoni li jiġi stabbilit Forum Konsultattiv, 

filwaqt li dan ma jkunx parti mill-istruttura amministrattiva u ta' tmexxija tal-Uffiċċju. Il-forum 

għandu jiltaqa' mill-inqas darba fis-sena. Barra minn hekk, il-Kunsill jaċċetta l-emendi tal-

Parlament li jikkonċernaw ir-rwol tas-soċjetà ċivili fl-Uffiċċju, b'mod partikolari billi jiġi speċifikat 

li r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jiġu involuti fl-iżvilupp ta' taħriġ u jistgħu jiġu mistiedna fil-

gruppi ta' ħidma.
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Rwol partikolari fil-ħidma tal-Uffiċċju huwa previst għall-UNHCR. L-ewwel nett, rappreżentant 

tal-UNHCR jista' jieħu sehem bħala osservatur fil-Bord ta' Tmexxija, sakemm ma jkunux ser jiġu 

diskussi punti speċifiċi li jistgħu jagħtu lok għal kunflitt ta' interess. Barra minn hekk, meta jiġu 

mfassla dokumenti tekniċi li jagħmlu referenza għal punti tad-dritt internazzjonali dwar ir-rifuġjati, 

l-Uffiċċju għandu jagħti konsiderazzjoni debita lil-linji gwida rilevanti tal-UNHCR. Fl-aħħar nett, 

il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tipprevedi li l-Bord ta' Tmexxija għandu jiddeċiedi dwar l-

arranġamenti ta' ħidma bejn l-Uffiċċju u l-UNHCR inklużi l-implikazzjonijiet baġitarji tagħhom, u 

li huwa jista' jiddeċiedi li jagħmel disponibbli riżorsi finanzjarji biex jiġu koperti l-ispejjeż tal-

UNHCR għal attivitajiet mhux previsti f'dawk l-arranġamenti ta' ħidma.

Emendi tal-Parlament Ewropew

Ir-rispons tal-Kunsill għall-emendi 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 

42 huwa mniżżel hawn fuq fir-rigward tal-element ewlenin. Barra minn hekk, il-Kunsill jaċċetta fis-

sħiħ, parzjalment jew fil-prinċipju l-emendi 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 u 41.

Fl-aħħar, il-Kunsill ma jaċċettax 6 emendi għar-raġunijiet li ġejjin:

- mhuwiex adatt li ssir referenza għall-ħtieġa li tiġi żgurata l-konformità mal-istandards legali 

internazzjonali u Komunitarji (emendi 6 u 7);

- fir-rigward tar-rwol tal-Parlament Ewropew fl-adozzjoni ta' dokumenti tekniċi dwar l-

implimentazzjoni tal-istrumenti Komunitarji dwar l-asil, huwa suffiċjenti li l-Uffiċċju, meta 

jħejji l-adozzjoni ta' tali dokumenti, huwa obbligat li jieħu kont debitu ta' fehmiet espressi mill-

Parlament (emenda 27);

- huwa meqjus mhux meħtieġ li tiġi inkluża dispożizzjoni li tispeċifika li l-Uffiċċju jista' jieħu l-

miżuri meħtieġa biex jingaġġa esperti billi jirrikorri għall-Forum Konsultattiv (emenda 28);

- il-formulazzjoni użata fl-abbozzar tar-Regolament EASO għandha tkun l-istess bħal dik użata 

f'leġislazzjoni li tistabbilixxi aġenzija (emendi 32 u 33).



16626/09 REV 2 ADD 1 /fm 7
DG H 1B MT

IV. KONKLUŻJONI

Il-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tirrifletti l-kompromess milħuq fin-negozjati bejn il-Kunsill u 

l-Parlament Ewropew, iffaċilitat mill-Kummissjoni. Fl-20 ta' Novembru 2009, il-Coreper endorsja 

dan il-kompromess billi adotta ftehimiet politiċi dwar ir-Regolament EASO u d-Deċiżjoni FER. Il-

President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) tal-Parlament Ewropew 

minn dakinhar 'il hawn indika f'ittra lill-President tal-Coreper li jekk it-testi ta' kompromess jiġu 

ppreżentati lill-Parlament bħala l-pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari, huwa ser jirrakkomanda 

lill-Membri tal-LIBE u sussegwentement lill-plenarja, li l-pożizzjoni tal-Kunsill tiġi aċċettata 

mingħajr emendi fit-tieni qari tal-Parlament, soġġett għall-verifika tal-ġuristi-lingwisti taż-żewġ 

istituzzjonijiet. Ladarba r-Regolament EASO u d-Deċiżjoni FER jiġu adottati, titwitta t-triq għall-

istabbiliment bikri tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil li ser ikun element ta' 

importanza ewlenija fit-tisħiħ ulterjuri tal-kooperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil. 

____________
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ANNESS I

Dikjarazzjoni interistituzzjonali

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
li tistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil 

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni stabbilixxew Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali 

sabiex jivvaluta l-koerenza, l-effikaċja, ir-responsabbiltà u t-trasparenza tal-Aġenziji Regolatorji, u 

biex isibu kunsens dwar kif tittejjeb il-ħidma tagħhom. Attwalment, il-Grupp ta' Ħidma qed jiffoka 

fuq għadd ta' oqsma ewlenin bħar-rwol u l-pożizzjoni tal-Aġenziji Regolatorji fix-xena 

istituzzjonali tal-UE, il-ħolqien, l-istruttura u l-funzjonament tagħhom, u kwistjonijiet relatati mal-

finanzjament, il-baġit, is-superviżjoni u t-tmexxija.

Il-formola maqbula għall-ħatra ta' Direttur tal-Uffiċċju Ewropew futur ta' Appoġġ fil-Qasam tal-

Asil (l-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku), bil-kondizzjoni li l-Parlament Ewropew "jista' jadotta 

opinjoni li tagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-kandidat magħżul u l-Bord ta' Tmexxija għandu jinforma 

lill-PE dwar il-mod li bih ikun ittieħed kont tal-opinjoni tiegħu", għandha tidher fil-kuntest tal-

isforzi interistituzzjonali sabiex jitjiebu l-governanza u r-responsabbiltà tal-aġenziji.

_____________


