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DIKJARAZZJONI TAR-RAĠUNIJIET TAL-KUNSILL
Suġġett: Pożizzjoni fl-ewwel qari adottata mill-Kunsill fil-25 ta' Frar 2010 bil-ħsieb tal-

adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-
perijodu mill-2008 sal-2013 billi jitneħħa l-finanzjament għal ċerti azzjonijiet 
Komunitarji u jinbidel il-limitu għall-finanzjament ta' tali azzjonijiet
= Dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill

___________
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I. INTRODUZZJONI

Fit-18 ta' Frar 2009, il-Kummissjoni adottat il-proposta li temenda d-Deċiżjoni dwar il-Fond 

Ewropew għar-Refuġjati (FER)1, li akkumpanjat il-proposta għal Regolament li jistabbilixxi l-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)2.

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

id-Deċiżjoni FER li għaliha ma ġiet ippreżentata l-ebda emenda3 u r-Regolament EASO li 

stabbilixxa 40 emenda għall-proposta tal-Kummissjoni4. 

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

l-Artikolu 294 tat-Trattat.

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

futura tal-Asil II5, li fiha diversi rakkomandazzjonijiet dwar ir-Regolament EASO.

II. OBJETTIV TAL-PROPOSTA

Id-Deċiżjoni FER qed tiġi emendata biex tieħu kont tal-bidliet maħluqa mill-istabbiliment tal-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil u. b'mod partikolari, biex l-Uffiċċju jkun jista' 

jassumi r-responsabbiltà għal ċerti operazzjonijiet li sa issa kienu ffinanzjati mill-fond għar-

refuġjati. L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għandu l-għan li jtejjeb l-

implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, filwaqt li jsaħħaħ il-kooperazzjoni prattika 

dwar l-asil fl-Istati Membri kif ukoll il-forniment u/jew il-koordinazzjoni tal-appoġġ operattiv lill-

Istati Membri li jiffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u sproporzjonati fuq is-sistemi tal-asil nazzjonali 

tagħhom.

                                               
1 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
2 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
3 T6-0375/2009, 07.05.2009.
4 T6-0379/2009, 07.05.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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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 u kollaborattiva, 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 ta' din id-Deċiżjoni.

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tad-Danimarka, anness għat-Trattat 

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

mhijiex qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni tad-Deċiżjoni FER u la mhi marbuta biha u lanqas 

soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

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

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

f'kuntatti bil-ħsieb li jiġi konkluż ftehim fl-istadju tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari. Dawn il-

kuntatti rriżultaw fi ftehim dwar it-testi rigward ir-Regolament EASO u d-Deċiżjoni FER.

                                               
1 ĠU C 148, 28.5.1999, p. 1.
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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 approva 

dan il-kompromess billi adotta ftehim politiku dwar d-Deċiżjoni FER u r-Regolament EASO. Il-

President tal-Kumitat LIBE tal-Parlament Ewropew minn dakinhar 'il hawn indika f'ittra lill-

President tal-Coreper li jekk it-testi ta' kompromess ikunu ppreżentati lill-Parlament Ewropew bħala 

pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill fl-ewwel qari, huwa ser jirrakkomanda lill-Membri tal-LIBE, u 

sussegwentement lill-plenarja, li l-pożizzjonijiet tal-Kunsill jiġu aċċettati mingħajr emendi fit-tieni 

qari tal-Parlament, soġġett għall-verifika tal-ġuristi-lingwisti taż-żewġ istituzzjonijiet. Ladarba d-

Deċiżjoni FER u r-Regolament EASO jiġu adottati, ser 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.

_____________


