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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1052/2012, imressqa minn Loukia Stergiou, ta’ ċittadinanza 
Griega, dwar il-politiki tal-UE rigward l-għoti ta’ asil lil ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li tindika li l-Greċja qed tiffaċċja problema serja relatata mal-immigrazzjoni 
klandestina, peress li ġiet fil-mira ta’ netwerks ta' kriminalità organizzata fit-Turkija, titlob li 
jiġi eżaminat mill-ġdid ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 tat-18 ta’ Frar 2003 li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex 
jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ 
pajjiż terz. B’mod aktar speċifiku, hija tipproponi li f’kull Stat Membru jinħoloq uffiċċju 
Ewropew li jkun responsabbli biex jeżamina l-applikazzjonijiet għall-asil bil-għajnuna ta’ 
esperti tan-NU u bl-involviment tal-UE u tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Hija 
tirrakkomanda wkoll li jiġi ffirmat memorandum ta’ qbil mat-Turkija bil-ħsieb li jiġu 
kkonsolidati l-fruntieri esterni tal-UE u tingħata prijorità lil dawk li jkunu qed ifittxu l-asil li 
jkunu l-aktar vulnerabbli.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Il-Kummissjoni ressqet proposta biex tirrevedi r-Regolament ta’ Dublin f’Diċembru 20081, 

                                               
1 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex 
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bil-għan doppju li tiżdied l-effiċjenza tas-sistema ta’ Dublin u li titjieb il-protezzjoni tal-
applikanti. Wara erba’ snin ta’ negozjati bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, intlaħaq qbil 
politiku fl-14 ta’ Novembru 2012. Il-ftehim ġie approvat mill-Kunsill għall-Ġustizzja u l-
Affarijiet Interni fis-6 ta’ Diċembru 2012 u mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili tal-Parlament 
Ewropew fis-27 ta’ Novembru 2012. It-test bħalissa qed jistenna l-adozzjoni formali miż-
żewġ koleġiżlaturi. Ir-Regolament, kif mal-istrumenti legali l-oħra li jinkludu s-Sistema 
Ewropea Komuni tal-Asil, iżomm il-prinċipju li t-talbiet individwali għall-asil huma evalwati 
mill-Istati Membri u mhux fil-livell Ewropew. 

Rigward il-migrazzjoni irregolari, FRONTEX u t-Turkija reċentement iffirmaw memorandum 
operazzjonali ta’ ftehim, li jimmira li jistabbilixxi r-regoli bażiċi għal valutazzjoni konġunta u 
l-qsim ta’ informazzjoni u esperjenza biex tiġi indirizzata l-migrazzjoni irregolari, kif ukoll 
għat-twettiq ta’ proġetti konġunti bejn l-awtoritajiet tal-fruntieri Torok u l-Frontex. 

Rigward il-politika tal-asil u l-migrazzjoni Griega, il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati 
Membri, aġenziji tal-Unjoni u organizzazzjonijiet internazzjonali, qed tappoġġja lill-Greċja 
biex tirriforma s-sistema tagħha, biex tiżgura li dawk li jfittxu asil u migranti oħra jiġu trattati 
skont il-liġi tal-Unjoni. 

                                                                                                                                                  
ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata 
għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida. COM(2008) 820 finali.


