
CM\931992MT.doc PE508.109v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.3.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0816/2012, imressqa minn Robert Radford, ċittadin ta’ Sierra 
Leone, dwar l-applikazzjoni tiegħu għall-asil u d-detenzjoni tiegħu fil-Latvja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li fittex asil fil-Latvja f’Settembru tal-2007, joġġezzjona għat-trattament tal-
applikazzjoni tiegħu mill-awtoritajiet tal-Latvja, u juri li meta ġie arrestat mill-gwardji tal-
fruntiera tal-Latvja huwa ġie infurmat minnhom dwar sentenza tal-qorti li rrifjutat l-
applikazzjoni tiegħu għall-asil in absentia. Minflok ma ġie deportat lejn il-pajjiż tal-oriġini 
tiegħu, huwa nħeles mid-detenzjoni wara deċiżjoni mill-Qorti Suprema. Huwa ġie 
sussegwentament arrestat diversi drabi, miżmum u mressaq quddiem il-qorti għal proċess u 
għamel aktar minn sentejn il-ħabs. Huwa m’għandux dar, l-ebda dħul u l-ebda benefiċċji 
soċjali u ma jistax jaħdem. Fl-4 ta’ Settembru 2013 għandha tinħareġ sentenza finali rigward 
l-applikazzjoni tiegħu. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li ġie trattat ħażin u b’mod inġust u li d-
drittijiet umani tiegħu ġew miksura. Għaldaqstant qed ifittex assistenza.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-petizzjonant jiddeskrivi s-sitwazzjoni tiegħu fil-Latvja, inizjalment bħala persuna li tfittex 
asil u, bħalissa, bħala persuna rimpatrijata prospettiva wara r-rifjut tal-applikazzjoni tiegħu 
għal asil mill-awtoritajiet Latvjani.

Fil-petizzjoni tiegħu, huwa jirreferi, inter alia, għad-detenzjoni imtawla tiegħu, ir-rifjut tal-
awtoritajiet li jippermettulu aċċess għal ċerti elementi tal-fajl tiegħu ta’ asil, l-għoti ta’ 
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informazzjoni f’lingwa li ma setax jifhem. Huwa jgħid li għadu fil-Latvja f’limbu legali 
mingħajr ma ngħata l-ebda appoġġ materjali. Skont l-informazzjoni pprovduta, jidher li fl-
aħħar, qorti nazzjonali aċċettat l-appell tal-petizzjonant kontra d-deċiżjoni ta’ detenzjoni u 
ordnat ir-rilaxx immedjat tiegħu.

L-acquis tal-UE dwar l-asil jinkludi regoli dwar l-aċċess għal garanziji legali u proċedurali 
għall-applikanti għal asil. B’mod partikolari, id-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil tobbliga 
lill-Istati Membri jiżguraw li l-fajl tal-applikant ikun aċċessibbli għar-rappreżentant legali 
tiegħu, b’mod partikolari bl-għan li tiġi żgurata rappreżentazzjoni u preparazzjoni xierqa 
għall-appelli quddiem il-qrati nazzjonali [l-Artikolu 16(1)]. Id-Direttiva tiżgura wkoll li l-
applikanti jkollhom aċċess għar-rapport tal-intervista għall-asil li tal-inqas għandu jkollha l-
informazzjoni essenzjali dwar l-applikazzjoni [l-Artikolu 14(2)].

Id-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet ta’ Akkoljenza tippermetti d-detenzjoni ta’ persuni li 
jfittxu asil meta jkun meħtieġ, pereżempju għal raġunijiet legali jew raġunijiet ta’ ordni 
pubblika. Id-Direttiva ma tistabbilixxix perjodu massimu ta’ detenzjoni; madankollu għandha 
tiġi implimentata f’konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali kif ukoll il-każistika li 
qed tiġi żviluppata tal-Qrati Ewropej tad-Drittijiet tal-Bniedem li tindika li detenzjoni 
għandha tkun ta’ perjodu qasir kemm jista’ jkun.

Il-petizzjonant qed jgħix fil-Latvja illegalment. Għaldaqstant inħarġitlu deċiżjoni ta’ ritorn. 
Minħabba n-nuqqas ta’ dokumenti ta’ vjaġġar id-deċiżjoni ta’ ritorn ma setgħetx tiġi infurzata 
u r-ritorn ġie pospost. Id-Direttiva dwar ir-Ritorn ma tinkludix żmien limitu għal tali 
posponiment. Id-Direttiva dwar ir-Ritorn tistipola fl-Artikolu 14(1) salvagwardji dwar l-
għaqda tal-familja, il-kura tas-saħħa f’emerġenza, l-aċċess għal edukazzjoni bażika u l-
bżonnijiet speċjali ta’ ċittadini vulnerabbli ta’ pajjiżi terzi sakemm iseħħ ir-ritorn.

Id-Direttiva dwar ir-Ritorn 2008/115/KE fl-Artikoli 15 sa 17 tipprevedi regoli ċari għad-
detenzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fi proċeduri ta’ ritorn. Il-persuna rimpatrijata tista’ 
tinżamm detenuta biss jekk ma jistgħux jiġu applikati b’mod effettiv miżuri oħra inqas 
koersivi u għal perjodu qasir kemm jista’ jkun biss. Il-perjodu ta’ detenzjoni fil-prinċipju 
huwa limitat għal sitt xhur u jista’ jiġġedded biss għal 12-il xahar oħra jekk ikun hemm 
nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-persuna rimpatrijata jew jekk ikun hemm dewmien fil-kisba 
tad-dokumentazzjoni meħtieġa mill-pajjiżi terzi. Barra minn hekk persuna rimpatrijata ma 
tistax tinżamm detenuta jew ikollha tinħeles mid-detenzjoni meta jidher li m’għadux jeżisti 
prospett raġonevoli għal tneħħija. Il-petizzjonant bħalissa mhuwiex miżmum f’detenzjoni, u t-
talba tal-awtoritajiet Latvjani li jżommuh f’detenzjoni ġiet rifjutata mill-qorti.

Primarjament hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li jiżguraw l-
implimentazzjoni korretta tal-acquis tal-UE. Il-Kummissjoni ma tintervjenix f’każijiet 
individwali. Dan il-kompitu l-ewwel nett jitwettaq mill-qrati nazzjonali. Bħala gwardjana tal-
liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni Ewropea tista’, madankollu, tintervjeni jekk jista’ jiġi ppruvat 
b’mod ċar li Stat Membru kiser drittijiet mogħtija lill-individwi skont il-liġi tal-Unjoni. Il-fatti 
riferuti mill-petizzjonant ma jinkludu l-ebda indikazzjoni li dan huwa l-każ.


