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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0521/2011 ippreżentata minn Federico Gianluca, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem il-Lega Nord Martellago, rigward politika komuni Ewropea 
dwar l-immigrazzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni, li tirreferi għall-kriżi reċenti fil-Libja u għall-fluss kbir ta’ refuġjati u immigranti 
mill-Magreb lejn il-kosta Taljana li nħoloq bħala riżultat, titlob li tiġi stabbilita politika 
komuni Ewropea ġenwina dwar l-immigrazzjoni. 

Fil-fehma tal-petizzjonant, il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tas-17 ta’ Ġunju 
2008 ‘Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, azzjonijiet u 
strumenti’ (COM(2008)359) ma ġietx implimentata mill-istituzzjonijiet Ewropej.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-kwistjonijiet dwar il-migrazzjoni għandhom impatt politiku sinifikanti fl-UE. Politika 
komuni dwar l-immigrazzjoni tirrapreżenta prijorità fundamentali għall-UE biex tikseb 
suċċess kemm fl-utilizzazzjoni tal-benefiċċji kif ukoll fl-indirizzar tal-isfidi involuti. Din il-
politika komuni għandha timmira lejn approċċ koordinat u integrat lejn l-immigrazzjoni fil-
livell Ewropew, f’dak nazzjonali u f’dak reġjonali. Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2008, il-
Kummissjoni stabbiliet għaxar prinċipji komuni (raggruppati taħt tliet intestaturi: prosperità, 
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sigurtà u solidarjetà) u indikat eżempji ta’ azzjonijiet konkreti li jridu jiġu segwiti fil-livelli 
differenti. Din il-Komunikazzjoni serviet bħala bażi għall-iżvilupp tal-Patt Ewropew dwar l-
Immigrazzjoni u l-Asil, adottat mill-Kunsill Ewropew fl-24 ta’ Ottubru 2008, u li ta impuls 
lill-iżvilupp ta’ politika komuni tal-UE li tikkonsisti minn ħames impenji ewlenin. Il-premessa 
bażika tiegħu tibqa' valida. 

Sadanittant, avvenimenti reċenti fin-Nofsinhar tal-Mediterran saħħew aktar il-ħtieġa għal 
politika komuni tal-UE fil-qasam tal-immigazzjoni u l-asil. Fid-dawl ta’ dawn l-iżviluppi, il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Migrazzjoni,1 adottata fl-4 ta’ Mejju 2011, 
stabbiliet il-prijoritajiet biex tiġi segwita politika dwar il-migrazzjoni bbażata fuq l-
assigurazzjoni li l-migrazzjoni tiġi ġestita b'mod effettiv u li l-ħtieġa għat-titjib fil-mobilità 
ma' tippreġudikax is-sigurtà tal-fruntieri esterni tal-Unjoni. Il-Komunikazzjoni poġġiet 
proposti politiċi reċenti u tal-ġejjieni f’qafas komprensiv li jikkunsidra l-aspetti kollha 
rilevanti u jippermetti lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jamministraw l-asil, il-migrazzjoni u 
l-mobilità ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi f’ambjent sigur.

Il-Komunikazzjoni rrikonoxxiet ukoll il-vulnerabilità ta’ xi taqsimiet tal-fruntieri esterni tal-
UE (notevolment fin-Nofsinhar tal-Mediterran u fil-fruntiera tal-art bejn il-Greċja u t-Turkija 
u ssottolinjat li "xi Stati Membri, bħalma huma l-Italja, Malta, il-Greċja u Ċipru, huma 
esposti b’mod aktar dirett għall-wasla massiva ta’ immigranti irregolari u ta’ persuni li 
jkollhom bżonn il-protezzjoni internazzjonali. Din mhix biss problema nazzjonali, iżda trid 
tiġi ndirizzata fil-livell tal-UE u teħtieġ solidarjetà vera bejn l-Istati Membri." 

L-UE rreaġġixxiet għal din l-isfida permezz ta’ mezzi ta’ politika, operattivi u finanzjarji. 
Dawk l-Istati Membri li huma l-aktar esposti għall-flussi dejjem jikbru ta’ persuni li qed 
ifittxu asil u immigranti irregolari ngħataw għajnuna għall-konsegwenzi finanzjarji tal-
ispostament (madwar €25 miljun mill-Fond għall-Fruntieri Esterni u l-Fond Ewropew għar-
Refuġjati). Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa li ssaħħaħ is-solidarjetà tal-UE f’dawn il-
kwistjonijiet. Il-Komunikazzjoni dwar it-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-asil, Aġenda 
tal-UE għal kondiviżjoni tar-responsabbiltà aħjar u aktar fiduċja reċiproka2, ippreżentata fit-2 
ta’ Diċembru 2011, tipproponi t-tisħiħ tal-kooperazzjoni prattika, teknika u finanzjarja, li 
timxi lejn allokazzjoni aħjar tar-responsabbiltajiet u titjib fil-governanza tas-sistema tal-asil.

Il-ġestjoni effettiva tal-fruntieri tal-UE hija kundizzjoni għall-kredibilità ġewwa u barra l-
Unjoni . Bit-tneħħija tal-kontrolli tal-fruntieri interni, l-Istati Membri għandhom 
responsabbiltà li jikkontrollaw il-fruntieri esterni tagħhom f'isem l-Istati Membri l-oħra. Dan 
jeħtieġ kooperazzjoni estensiva u standards għoljin komuni. Sabiex tiġi salvagwardjata l-kisba 
ta’ Schengen u tiġi ppreparata t-triq għall-iżvilupp kontinwu tagħha, ġew previsti passi 
ulterjuri għat-tisħiħ tal-fruntieri esterni tal-UE. 

Barra minn dan, hija meħtieġa sistema ċara għall-ġestjoni ta’ Schengen. Għalhekk, fis-16 ta’ 
Settembru 2011, il-Kummissjoni adottat żewġ proposti leġiżlattivi li jfittxu li jipproteġu aħjar 
il-moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE u ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza legali u li 
jiggarantixxu reazzjoni Ewropea koordinata. Fl-istess ħin, għandha l-għan li tirrinforza l-

                                               

1 COM (2011)248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
2 COM (2011)835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
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fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri, b’kunsiderazzjoni ta’ kwalunkwe theddida serja għall-
politika pubblika u s-sigurtà interna u azzjonijiet biex jiġu ndirizzati emerġenzi mhux previsti 
kif ukoll nuqqasijiet persistenti fil-ġestjoni ta' taqsima tal-fruntiera esterna tal-UE.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni temmen li dak li nkiseb s’issa juri impenn sod fil-livell tal-UE: madankollu, 
taħt il-qafas legali eżistenti tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil, l-Istati Membri jibqgħu 
responsabbli direttament għal ċerti kwistjonijiet kruċjali.

L-UE tat kontribut sostanzjali biex tindirizza l-kriżi fil-Mediterran, mhux biss billi offriet lill-
Istati Membri tagħha kkonċernati għajnuna diretta (finanzjarja u operattiva) biex jittrattaw 
aħjar iż-żieda fil-wasla ta’ refuġjati u immigranti irregolari, iżda wkoll billi indirizzat is-
sitwazzjoni fin-Nofsinhar tal-Mediterran (b’mod partikolari permezz tal-provvista ta’ 
assistenza lir-refuġjati, billi indirizzat il-kawżi bażiċi tal-migrazzjoni fil-pajjiżi ta’ oriġini, u 
permezz tal-iżvilupp ta’ kooperazzjoni ma' pajjiżi tal-viċinat tal-UE). 

Twettqu sforzi estensivi biex tiġi implimentata u żviluppata b’mod kontinwu politika komuni 
tal-UE dwar l-immigrazzjoni, minkejja l-kompetenzi u riżorsi limitati fil-preżent. Il-
petizzjonant jista’ jkun żgur li dan għandu jkompli, anki f’kooperazzjoni mill-qrib, mhux biss 
mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE iżda wkoll mal-Istati Membri u pajjiżi terzi fl-ispirtu ta' 
fiduċja reċiproka u solidarjetà. Għandu jiġi żviluppat impenn proattiv fit-tul mill-Istati 
Membri kollha sabiex jitneħħa l-qafas kurrenti frammentat u jinkiseb l-istabbiliment ta' 
politika Ewropea verament komuni dwar il-migrazzjoni. 


