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Ġermaniża, f’isem “Eine-Welt-Initiative Korschenbroich”, flimkien ma’ 13-il 
firma, dwar l-ilqugħ ta’ refuġjati fl-Ewropa 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jistieden lill-Unjoni Ewropea biex ittemm in-numru massiv ta’ mwiet fost ir-
refuġjati li jivvjaġġaw lejn l-Ewropa bid-dgħajsa. Huwa jemmen li għandhom jintemmu l-
attivitajiet tal-Frontex li ma jħallux lin-nies jidħlu fil-fruntieri esterni u li l-aġenzija tal-
Frontex għandha tintuża biex tieħu ħsieb lir-refuġjati. Għandha wkoll tintemm id-
diskriminazzjoni ekonomika li qed issir mill-UE kontra l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, l-UE 
għandha tmexxi politika ta’ immigrazzjoni umanitarja, tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u 
taderixxi mal-prinċipji Lhud Kristjani tagħha stess. Il-petizzjonant jixtieq ukoll li l-UE 
taċċetta lir-refuġjati miż-żoni tal-gwerra fid-dinja Għarbija.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-30 ta’ Settembru 2011

L-inkwiet politiku u l-kunflitti militari fin-Nofsinhar tal-Mediterran wasslu għall-mewt u ċ-
ċaqliq ta’ mijiet ta’ eluf ta’ persuni. L-UE wieġbet għal dawn l-isfidi malajr u b’mod proattiv. 
Fondi sostanzjali ġew mobilizzati mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri biex jgħinu fil-
ġestjoni tal-emerġenza umanitarja. 

Il-Kummissjoni hija konxja mis-sitwazzjoni drammatika tal-migranti li jaqsmu l-Baħar 
Mediterran u jiddispjaċiha ħafna li tant persuni qed jitilfu ħajjithom. Il-Kummissjoni qiegħda 
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u se tkompli tagħmel ħilitha biex tipprova tevita tali traġedji sabiex tnaqqas l-imwiet. Din hija 
r-raġuni għalfejn l-Operazzjoni Konġunta Hermes 2011, ikkoordinata mill-Frontex, li bdiet fl-
20 ta’ Frar 2011, tinkludi l-attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ. L-operazzjoni tinkludi wkoll l-
assistenza għall-Italja fl-iskrining u r-reġistrazzjoni tal-migranti li jkunu waslu. 

Fir-rigward tar-refuġjati abbandunati fil-Libja, il-Kummissjoni organizzat, fit-12 ta’ Mejju 
2011, Konferenza tad-Donaturi Ministerjali fejn l-Istati tal-UE u pajjiżi Ewropej oħra 
jimpenjaw ruħhom biex jirrisistemaw fit-territorji tagħhom aktar minn 700 refuġjat 
vulnerabbli ħafna li ġew abbandunati fil-Libja għal żmien twil. Barra minn hekk, flimkien 
mal-appoġġ umanitarju msemmi qabel, il-Kummissjoni Ewropea beħsiebha timplimenta bħala 
kwistjoni ta’ urġenza Programm ta’ Protezzjoni Reġjonali li jinkludi l-Eġittu u t-Tuneżija – u, 
meta jkun possibbli, il-Libja – maħsub biex itejjeb il-possibilità li r-refuġjati abbandunati jiġu 
assistiti f’dawn il-pajjiżi u biex jiġu żviluppati l-leġiżlazzjoni u l-kapaċità amministrattiva ta’ 
dawn il-pajjiżi biex jittrattaw lir-refuġati b’konformità mal-istandards internazzjonali. Iż-żewġ 
inizjattivi se jiġu implimentati bl-appoġġ tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet 
Uniti għar-Refuġjati u tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni. Il-Kummissjoni 
tittama li dawn iż-żewġ miżuri, bħala parti minn pakkett usa’ ta’ miżuri li l-UE qed iddaħħal 
fis-seħħ, se jikkontribwixxu biex inaqqsu l-ħtieġa għal persuni li qed ifittxu l-protezzjoni biex 
jaqsmu l-Mediterran, u b’hekk jonqos ir-riskju ta’ traġedji fil-baħar. 

Il-Kummissjoni qed tipprova tiżgura approċċ koerenti tal-UE fil-qasam tal-migrazzjoni, tal-
mobilità u s-sigurtà, speċjalment mal-pajjiżi tal-Mediterran tan-Nofsinhar. Il-ħolqien ta’ 
politika komuni tal-UE għandu jkun ibbażat fuq ħames impenji: l-organizzazzjoni tal-
migrazzjoni legali, il-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali, it-tisħiħ tal-fruntieri esterni, it-tiswir 
ta’ sistema tal-asil tal-UE u l-ħolqien ta’ tisħib globali għall-migrazzjoni u l-iżvilupp. 

Fir-rigward tad-drittijiet ta’ dawk li jfittxu l-asil u r-refuġjati b’mod aktar speċifiku, l-Unjoni 
hija impenjata biex tistabbilixxi Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, ibbażata fuq l-
applikazzjoni sħiħa u inklużiva tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra dwar l-Istatus tar-Refuġjati tal-
1951. Hemm korp komprensiv tal-liġi tal-Unjoni dwar l-asil, li fost affarijiet oħra jiżgura 
aċċess għall-proċedura tal-asil, jistabbilixxi l-kriterji sabiex wieħed jiġi rikonoxxut bħala 
refuġjat jew bħala benefiċjarju ta’ protezzjoni sussidjarja, u jistabbilixxi standards minimi 
għall-ilqugħ ta’ dawk li jfittxu asil. Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea reċentement ħolqot l-
Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ għall-Asil, sabiex jgħin fit-titjib tal-implimentazzjoni tas-
Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, għat-tisħiħ tal-koperazzjoni prattika fost l-Istati Membri 
dwar l-asil u biex jipprovdi u/jew jikkoordina l-għoti ta’ appoġġ operattiv lil Stati Membri 
soġġetti għal pressjoni partikolari fis-sistemi ta’ asil u akkoljenza tagħhom.


