
CM\1012707MT.doc PE524.824v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

29.11.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1596/2012, imressqa minn Lucie Haardt, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem il-Jugendliche ohne Grenzen, appoġġjata minn madwar 
25 organizzazzjoni u mijiet ta’ kofirmatarji, dwar id-drittijiet tal-bniedem 
tar-refuġjati fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jitolbu li l-politikanti madwar l-UE, fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u 
lokali, jirrispettaw id-drittijiet tat-tfal u d-drittijiet tal-bniedem tar-refuġjati. Huma jappoġġjaw 
l-abolizzjoni ta’ difiżi perikolużi fil-fruntieri, ta’ kampijiet tar-refuġjati u ta’ ħabsijiet għar-
refuġjati. Huma jitolbu wkoll li tintemm id-diskriminazzjoni kontra r-refuġjati u jappoġġjaw 
l-aċċess għal edukazzjoni u impjieg imħallas għar-refuġjati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-petizzjonanti, appoġġjati minn madwar 25 organizzazzjoni u mijiet ta’ kofirmatarji, jitolbu 
lill-politikanti madwar l-UE jirrispettaw id-drittijiet tat-tfal u d-drittijiet tal-bniedem ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Il-petizzjonanti jqisu li d-drittijiet tat-tfal u d-drittijiet tal-bniedem ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi mhumiex implimentati bis-sħiħ fl-UE b’mod partikolari minħabba l-
limitazzjonijiet għal-libertà ta’ moviment għaċ-ċittadini mhux tal-UE, il-kontrolli fuq il-
fruntiera, id-detenzjoni u r-ritorni sfruzati. Il-petizzjonanti jqisu li l-Ewropa qed tkompli 
gwerra mhux dikjarata kontra r-refuġjati u l-migranti.

Il-petizzjonanti jitolbu lill-UE b’mod partikolari biex:
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- tipproteġi d-drittijiet tar-refuġjati fil-kuntest tal-kontrolli fuq il-fruntiera, inkluż f’ibħra 
miftuħa; 

- ittemm l-operazzjonijiet mill-Aġenzija Frontex li jiksru d-drittijiet tal-bniedem u jirrifjutaw 
id-dħul tar-refuġjati fil-fruntieri esterni tal-UE;

- issalva persuni fuq il-baħar fi triqthom lejn l-Ewropa u tappoġġja lil dawk li jsalvaw il-
ħajjiet tar-refuġjati;

- tiftaħ il-fruntieri lir-refuġjati, tappoġġja d-dritt tal-libertà ta’ moviment, tħalli lil kulħadd 
jgħix fil-post u l-pajjiż tal-għażla tiegħu;

- toħloq liġi li ttemm id-diskriminazzjoni kontra dawk “ir-refuġjati” li huma tollerati, tal-
anqas tagħti aċċess lill-“persuni mingħajr dokumenti”, mingħajr biża’ ta’ deportazzjoni, għall-
kura tas-saħħa, l-edukazzjoni u drittijiet fundamentali dwar l-impjiegi; 

- tħarreġ lill-awtoritajiet, il-pulizija u l-militar dwar ir-razziżmu; 

- tipprovdi lil kulħadd irrispettivament mill-istatus ta’ residenza, tagħlim fil-lingwi u 
opportunitajiet ta’ taħriġ affordabbli;

- ittemm id-detenzjoni f’kampijiet u ħabsijiet u s-separazzjoni tal-familji;

- tippermetti lill-persuni li jkunu ġew deportati u li għalihom l-Ewropa tkun saret dar biex 
jerġgħu jirritornaw lejn l-Ewropa.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Ir-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-migranti, inklużi ta’ dawk li jfittxu asil u r-refuġjati 
huwa għan essenzjali li l-Istati Membri għandhom jiżguraw meta japplikaw il-liġi tal-UE. 
Barra minn hekk, f’konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, f’kull azzjoni dwar it-
tfal, kemm jekk meħuda minn awtoritajiet pubbliċi kif ukoll minn istituzzjonijiet privati, l-
aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu l-kunsiderazzjoni primarja. Għalhekk fl-oqsma kollha 
ta’ politika, inkluż fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità sħiħa mal-prinċipju tal-aħjar interessi tat-tfal.1

Il-moviment liberu ta’ persuni huwa dritt fundamentali li jgawdu ċ-ċittadini kollha tal-UE. Il-
ħolqien ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja mingħajr fruntieri interni kien jeħtieġ tisħiħ tal-
kontroll tal-fruntieri esterni tal-UE kif ukoll regolazzjoni tad-dħul u r-residenza taċ-ċittadini 
mhux tal-UE, inkluż permezz ta’ politika ta’ asil u immigrazzjoni komuni. Il-bilanċ għandu 
jinkiseb bejn il-fatt li l-UE tibqa’ aċċessibbli fost l-oħrajn għal dawk li jistgħu jkunu jeħtieġu 
protezzjoni internazzjonali, filwaqt li jiġi żgurat kontroll tal-fruntieri esterni tal-Istati Membri. 
Dan, min-naħa l-oħra, jgħin fil-ġlieda kontra fenomeni bħall-immigrazzjoni irregolari u t-
traffikar tal-bnedmin. 

                                               
1 L-acquis tal-UE u d-dokumenti ta’ politika dwar id-drittijiet tat-tfal inġabru f’dokument disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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Il-liġi tal-UE timponi limitazzjonijiet fuq l-abilità ta’ applikant għall-asil li jivvjaġġa lejn Stati 
oħra qabel ma l-Istat Membru responsabbli jkun ħa deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tiegħu 
għall-asil. Madankollu, persuni li jkunu ġew żgurati status ta’ refuġjati jkollhom id-dritt li 
jiċċaqalqu liberament fiż-żona Schengen, taħt l-istess kundizzjonijiet bħal kull resident legali 
ieħor tal-UE. 

Il-qafas leġiżlattiv tal-UE dwar il-ġestjoni ta’ fruntieri esterni jenfasizza l-obbligu tal-Istati 
Membri li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali. Meta jitwettqu attivitajiet ta’ kontroll fuq il-
fruntieri, kemm meta jaġixxu b’mod individwali, f’kooperazzjoni ma’ xulxin jew ma’ pajjiżi 
terzi, kif ukoll f’operazzjoni konġunta taħt il-koordinazzjoni tal-Aġenzija Frontex, l-Istati 
Membri jridu jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u ma jridu jieħdu l-ebda miżura li tikser il-
prinċipju ta’ non-refoulement. B’mod partikolari, il-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen,1 li hija 
l-istrument legali prinċipali li jistabbilixxi l-obbligi tal-Istati Membri dwar il-ġestjoni tal-
fruntieri esterni, tagħmel referenza espliċita għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-
prinċipju ta’ non-refoulement. Il-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen jipprovdi li l-gwardji tal-
fruntiera jridu jirrispettaw bis-sħiħ id-dinjità tal-bniedem fit-twettiq ta’ dmirijiethom, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’ persuni vulnerabbli, u li kwalunkwe miżura għandha tkun 
proporzjonata u nondiskriminatorja. 

It-tħassib dwar il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali matul operazzjonijiet konġunti u 
attivitajiet oħra kkoordinati mill-Aġenzija Frontex huma indirizzati bl-aħħar emendi għar-
Regolament Frontex2 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/252/UE.3 Ir-regoli l-ġodda li jirregolaw 
ix-xogħol tal-Aġenzija Frontex qajmu żviluppi importanti bħall-istabbiliment ta’ Strateġija 
tad-Drittijiet tal-Bniedem mill-Aġenzija, l-istabbiliment ta’ Forum Konsultattiv dwar id-
Drittijiet Fundamentali li jinvolvi organizzazzjonijiet internazzjonali u NGOs, kif ukoll il-
ħatra ta’ Uffiċjal tad-Drittijiet Fundamentali li jissorvelja l-attivitajiet tal-Aġenzija biex 
jiżgura li l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tkun garantita. 

F’konformità mar-Regolament Frontex, l-Istat Membru li jospita operazzjoni kkoordinata 
mill-Aġenzija Frontex irid jipprovdi miżuri dixxiplinari xierqa meta jseħħ ksur tad-drittijiet 
fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni internazzjonali matul operazzjoni. Barra minn 
hekk, l-operazzjonijiet tal-Frontex iridu jiġu sospiżi jew terminati, għalkollox jew parti 
minnhom, jekk id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija jqis li tali ksur huwa ta’ natura serja u li 
aktarx jippersisti.

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment 
ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen), ĠU L 105, 
13.4.2006.
2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 tas-26 ta’ Ottubru 2004 li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1.
3 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ April 2010 li tissupplimenta l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 
Schengen rigward is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni 
operattiva kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva 
fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, ĠU L 111, 4.5.2010, p. 20.
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Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/252/UE1 tirregola s-sorveljanza tal-fruntieri esterni kkoordinati 
mill-Aġenzija Frontex, inklużi l-operazzjonijiet ta’ salvataġġ li jistgħu jkunu meħtieġa matul 
dawn l-operazzjonijiet ta’ sorveljanza. Għalkemm il-Frontex mhix korp ta’ tiftix u salvataġġ, 
għandha l-kompitu li tipprovdi lill-Istati Membri b’assistenza teknika u operattiva akbar, meta 
jitqiesu li xi sitwazzjonijiet jistgħu jinvolvu emerġenzi umanitarji u salvataġġ fuq il-baħar. Id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/252/UE tenfasizza l-obbligu tal-Istati Membri li jirrispettaw id-
drittijiet fundamentali matul operazzjonijiet ta’ sorveljanza fil-fruntieri tal-baħar ikkoordinati 
mill-Aġenzija Frontex. Din tistabbilixxi b’mod espliċitu l-prinċipju ta’ non-refoulement, u 
tistabbilixxi b’mod ċar li dan il-prinċipju japplika wkoll fl-ibħra miftuħa. 

 F’konformità mar-Regolament Frontex u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/252/UE, il-gwardji 
tal-fruntiera li jieħdu sehem f’operazzjonijiet ikkoordinati mill-Frontex iridu jkunu mħarrġa 
fid-drittijiet fundamentali u r-reġim internazzjonali ta’ tiftix u salvataġġ. 

Ir-regolament propost jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri 
(EUROSUR)2 li, jekk tiġi adottata, tkun sistema għal kooperazzjoni u skambju ta’ 
informazzjoni bejn l-Istati Membri u mal-Frontex, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jiġġestixxu l-fruntieri tagħhom b’mod kooperattiv u effettiv. L-għanijiet tal-EUROSUR kif 
proposti mill-Kummissjoni huma li jiġu evitati qsim irregolari tal-fruntieri, kriminalità 
transfruntiera u jitnaqqas it-telf ta’ ħajjiet fuq il-baħar. Il-EUROSUR hija maħsuba li tkun 
sistema bi skop multiplu li tipprovdi lill-Istati Membri bi stampa aħjar ta’ x’qiegħed jiġri fuq 
il-baħar u għaldaqstant tkun tista’ tintuża bħala għodda biex tgħin fit-titjib tal-abilità tal-Istati 
Membri biex isalvaw ħajjiet fuq il-baħar.

Id-dritt ta’ asil huwa garanzija taħt il-liġi tal-UE u internazzjonali. Il-leġiżlazzjoni tal-UE fiha 
dispożizzjonijiet obbligatorji li jobbligaw lill-Istati Membri li jiżguraw aċċess għal proċeduri 
għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jfittxu protezzjoni internazzjonali. B’mod partikolari, id-
Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil,3 teħtieġ li kull ċittadin ta’ pajjiż terz li jfittex protezzjoni 
internazzjonali fit-territorju ta’ Stat Membru għandu jkollu d-dritt li japplika għal asil u li 
jilħaq lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jirreġistraw u jeżaminaw l-applikazzjonijiet 
tagħhom. Din hija garanzija ewlenija taħt l-acquis dwar l-asil tal-UE bil-għan li jiġi żgurat li 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi ma jintbagħtux lura mill-Istati Membri biex jiffaċċjaw persekuzzjoni.

L-acquis dwar l-asil tal-UE joffri garanziji proċedurali u status ta’ protezzjoni xieraq biss lil 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu preżenti fit-territorju, inkluż fil-fruntiera, fl-ibħra territorjali 
jew f’żoni ta’ tranżitu, tal-Istati Membri. Talbiet għal asil magħmula barra mit-territorju ta’ 
                                               
1 Fil-5 ta’ Settembru 2012, din id-Deċiżjoni ġiet annullata b’sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fil-Każ C-355/10 iżda tibqa’ fis-seħħ sakemm tinbidel minn regoli ġodda. 
Fit-12 ta’ April 2013, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal regolament li jibdel din id-
Deċiżjoni (COM(2013) 197 final).
2 Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi s-Sistema 
Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR), 12 ta’ Diċembru 2011, 
KUMM(2011) 873 finali.
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/85/KE tal-1 ta’ Diċembru 2005 dwar standards minimi għal 
proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta’ rifuġjat.
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Stat Membru, inkluż fl-ibħra miftuħa, ma jaqgħux taħt l-oqsma tal-attività tal-acquis dwar l-
asil tal-UE. Madankollu, kif imsemmi hawn fuq, meta titwettaq sorveljanza fil-fruntiera fl-
ibħra miftuħa, l-Istat Membri jkollhom jirrispettaw il-prinċipju ta’ non-refoulement. 

Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni adottata reċentement fil-qasam tal-asil1 se żżid il-livell ta’ 
armonizzazzjoni u ttejjeb l-istandards, f’konformità mal-obbligi internazzjonali. Dwar l-
aċċess għall-proċedura tal-asil b’mod partikolari, id-Direttiva riveduta dwar il-Proċeduri tal-
Asil2 tirrinforza d-dispożizzjonijiet maħsuba biex jiżguraw aċċess għall-proċeduri tal-asil 
għall-persuni li jistgħu jkunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali. Pereżempju, id-Direttiva 
issa tispeċifika li l-uffiċjali li jkollhom l-ewwel kuntatt ma’ persuni li jkunu qed ifittxu 
protezzjoni internazzjonali, b’mod partikolari dawk li jwettqu sorveljanza tal-fruntieri tal-art 
jew tal-baħar jew li jwettqu kontrolli fuq il-fruntieri, għandhom jirċievu struzzjonijiet u taħriġ 
meħtieġ dwar kif jirrikonoxxu u jittrattaw talbiet għall-protezzjoni internazzjonali.

Id-Direttiva riveduta dwar il-Kundizzjonijiet ta’ Akkoljenza3 u d-Direttiva dwar ir-Ritorn4

fihom regoli ċari u stretti dwar id-detenzjoni ta’ persuni li jfittxu asil u ċittadini ta’ pajjiż terz 
soġġetti għal deċiżjoni ta’ ritorn bil-għan li jiżguraw li d-detenzjoni ma tkunx arbitrarja u li d-
drittijiet fundamentali jkunu rispettati fil-każijiet kollha. B’mod partikolari, id-detenzjoni 
tista’ sseħħ biss taħt raġunijiet preskritti u biss jekk tkun konformi mal-prinċipji ta’ 
proporzjonalità u neċessità, wara eżami individwali ta’ kull każ. Il-garanziji legali meħtieġa 
għandhom ikunu disponibbli bħall-aċċess għal rimedju effettiv u assistenza legali b’xejn fejn 
meħtieġ. Il-kundizzjonijiet ta’ akkoljenza f’detenzjoni għandhom ukoll jirrispettaw id-dinjità 
tal-bniedem.

Il-leġiżlazzjoni l-ġdida fil-qasam tal-asil tirrikonoxxi l-vulnerabbiltà partikolari tal-minuri 
(akkumpanjati jew le) u b’mod speċifiku tistipola garanziji addizzjonali għalihom. 
Pereżempju, skont id-Direttiva riveduta dwar il-Kundizzjonijiet ta’ Akkoljenza, minuri mhux 
akkumpanjati għandhom jiġu detenuti biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, m’għandhomx 
jinżammu f’ħabs u għandu jsir kull sforz biex jinħelsu malajr kemm jista’ jkun. Il-minuri 
detenuti għandu jkollhom il-possibbiltà li jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ rikreazzjoni, inkluż 
logħob u attivitajiet ta’ rikreazzjoni li huma xierqa għall-età tagħhom. L-istess Direttiva 
tistipola li fejn nisa li jfittxu l-asil ikunu detenuti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu 
akkomodati separatament mill-irġiel li jfittxu asil, ħlief jekk dawn tal-aħħar ikunu membri tal-
familja u l-individwi kollha kkonċernati jagħtu l-kunsens tagħhom.

                                               
1 Ir-Regolament 603/2013 tas-26 ta’ Ġunju 2013 (Eurodac), ir-Regolament 604/2013 tas-
26 ta’ Ġunju 2013 (Dublin), id-Direttiva 2013/33 tas-26 ta’ Ġunju 2013 (id-Direttiva dwar il-
Kundizzjonijiet ta’ Akkoljenza) u d-Direttiva 2013/32/UE tas-26 ta’ Ġunju 2013 (id-Direttiva 
dwar il-Proċeduri tal-Asil).
2 Id-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. Din id-Direttiva se 
tħassar u tieħu post id-Direttiva 2005/85 mill-21 ta’ Lulju 2015. 
3 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. 
Din id-Direttiva se tħassar u tieħu post id-Direttiva 2003/9 mill-21 ta’ Lulju 2015. 
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L-UE hija impenjata li tosserva d-drittijiet fundamentali wkoll fir-rigward tal-politika tagħha 
dwar ir-ritorn ta’ migranti irregolari. Id-drittijiet ta’ migranti irregolari huma rregolati 
prinċipalment mid-Direttiva dwar ir-Ritorn. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea wriet l-
impatt wiesa’ tad-Direttiva, b’mod partikolari f’deċiżjoni importanti – is-sentenza El Dridi1 –
li kkonkludiet li l-Istati Membri jistgħu ma jipprovdux sanzjonijiet penali (priġunerija) għal 
preżenza illegali jew nuqqas ta’ rispett għal ordni ta’ ritorn. 

Id-Direttiva dwar ir-Ritorn tinkludi numru kbir ta’ garanziji speċifiċi li d-drittijiet 
fundamentali ta’ persuni rimpatrijati potenzjali jkunu rispettati. Din tipprovdi b’mod speċifiku 
li l-persuni rimpatrijati maħsuba jkunu intitolati għal proċess ġust fit-teħid ta’ deċiżjonijiet 
dwar ir-ritorn, u teħtieġ li persuni li jkunu se jirritornaw għandhom normalment jiġu offruti l-
possibbiltà li joħorġu mill-UE b’mod volontarju. F’dan ir-rigward, tingħata assistenza 
finanzjarja estensiva taħt il-Fond Ewropew għar-Ritorn għall-finanzjament ta’ programmi 
immirati lejn l-iffaċilitar ta’ ritorn volontarju u integrazzjoni mill-ġdid ta’ migranti irregolari. 
Sakemm isir ir-ritorn, u għal dawk li ma jistgħux ikunu ritornati (b’mod partikolari minħabba 
li r-riammissjoni fil-pajjiż tal-oriġini ma tkunx possibbli), id-Direttiva tiżgura aċċess għal 
kura bażika tas-saħħa. Id-Direttiva dwar ir-Ritorn tipprovdi wkoll garanziji speċifiċi għall-
protezzjoni tal-familji u l-persuni vulnerabbli bħall-minuri mhux akkumpanjati, inkluża l-
possibbiltà li tiġi posposta t-tneħħija f’ċerti ċirkostanzi. Id-Direttiva dwar ir-Ritorn tipprovdi 
wkoll garanziji speċifiċi għall-minuri, inkluż id-dritt għall-edukazzjoni, li jkunu detenuti biss 
f’każ eċċezzjonali u jekk ikun il-każ f’akkomodazzjoni xierqa. 

B’hekk, f’konformità mad-Direttiva dwar ir-Ritorn, l-Istati Membri jridu jiżguraw għall-
migranti irregolari kollha trattament dinjituż matul il-proċeduri ta’ ritorn, fejn dawn stess iridu 
jkunu ġusti u trasparenti. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi ritornati lill-pajjiżi tal-oriġini tagħhom fl-
applikazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Ritorn u li jkunu jridu jirritornaw lura lejn wieħed mill-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, iridu jressqu l-applikazzjoni tagħhom għal permess biex 
jidħlu u jgħixu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li jixtiequ jidħlu u jgħixu fih. L-
awtoritajiet tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddeċiedu dwar din l-applikazzjoni 
f’konformità mar-regoli definiti fl-acquis tal-UE u fid-dispożizzjonijiet legali nazzjonali 
rispettivi.

Is-salvagwardji mogħtija mid-Direttiva dwar ir-Ritorn japplikaw mill-mument li migrant 
irregolari jkun ġie identifikat mill-awtoritajiet kompetenti. Rigward il-kwistjoni ta’ arrest ta’ 
migrant f’sitwazzjoni irregolari, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 
ħarġet linji gwida2 maħsuba biex jiżguraw li l-Istati Membri jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet 
fundamentali f’dan il-kuntest ukoll. Għalkemm mhux vinkolanti, dawn il-linji gwida huma 
ġeneralment riflessi fil-prattika ta’ kuljum tal-Istati Membri.

                                               

1 Il-Każ C-61/11 PPU.

2Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations (Arrest ta’ migranti f’sitwazzjoni 
irregolari – kunsiderazzjonijiet tad-drittijiet fundamentali)
 http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-
migrants
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 Il-Kummissjoni qed timmonitorja mill-qrib il-konformità mill-Istati Membri mal-obbligi 
msemmija hawn fuq u, bħala gwardjan tat-Trattati, ma toqgħodx lura milli tieħu l-passi xierqa 
fejn ikun hemm evidenza ċara li Stat Membru jkun kiser il-liġi tal-UE.


