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Suġġett: Petizzjoni Nru 2224/2013, imressqa minn Detlef Zöllner, ta' ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ir-riforma tar-Regolament Dublin II 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jirriforma r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 343/2003/KE li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat 
Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-asil iddepożitata f'wieħed mill-Istati 
Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz (ir-Regolament Dublin II). Huwa jsostni li r-Regolament 
huwa maħsub purament biex jagħmel il-ħajja iktar diffiċli għall-persuni li jfittxu l-asil. B'mod 
partikolari, huwa jrid li jitneħħa l-post ta' residenza obbligatorju għall-persuni li jfittxu l-asil. 
Bħalissa, il-persuni li jfittxu l-ażil iridu japplikaw għall-asil fl-Istat Membru tal-UE li minnu 
jkunu daħlu fl-UE. Il-prinċipju tal-post ta' residenza obbligatorju jfisser li dawk li jkunu daħlu 
fl-UE mill-Italja u li mbagħad ivvjaġġaw lejn il-Ġermanja jistgħu jintbagħtu lura lejn l-Italja 
mill-awtoritajiet Ġermaniżi biex iressqu l-applikazzjoni għall-asil hemmhekk. Il-petizzjonant 
iqis li din hija restrizzjoni diżumana tal-libertà tal-moviment tal-persuni li jfittxu l-asil, u 
jitlob li tiġi abolita.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta' Settembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2015

Il-ħolqien ta' żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja mingħajr fruntieri interni bid-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta' Amsterdam fl-1999 irrikjeda it-tisħiħ tal-kontroll tal-fruntieri esterni tal-UE kif 
ukoll regolamentazzjoni tad-dħul u tar-residenza taċ-ċittadini mhux tal-UE, b'mod partikolari 
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permezz ta' politika komuni dwar l-asil u l-immigrazzjoni. Din il-politika għandha l-għan li 
ssib bilanċ bejn il-fatt li l-UE tibqa' aċċessibbli għal dawk li jistgħu jkunu jeħtieġu protezzjoni 
internazzjonali, filwaqt li tiżgura kontroll tal-fruntieri esterni tal-Istati Membri. 

Għal dak li jikkonċerna speċifikament il-politika Ewropea dwar l-asil, fl-2013 il-korpi 
leġiżlattivi tal-UE adottaw it-tieni pakkett leġiżlattiv tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil 
(minn hawn 'il quddiem SEKA). Is-SEKA tistinka biex tikseb proċedura komuni u status 
uniformi sabiex tiżgura t-trattament ugwali tal-applikanti jew tal-benefiċjarji kollha tal-
protezzjoni internazzjonali, irrispettivament minn liema Stat Membru huma japplikaw għal 
u/jew jingħataw protezzjoni. B'riżultat ta' dan, mill-1 ta' Jannar 2014 ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 343/2003, li jirreferi għalih l-petizzjonant, ġie sostitwit bir-Regolament 
(UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 (minn issa 'l 
quddim ir-Regolament Dublin III)1.

Dan tal-aħħar jinkludi regoli dwar id-determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli kif ukoll 
regoli dwar it-trasferiment ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali li huma applikabbli 
meta ssir id-determinazzjoni tar-responsabbiltà. Filwaqt li r-responsabbiltà għall-eżami tal-
applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali fil-prinċipju hija tal-Istat Membru li kellu l-
akbar rwol fid-dħul jew fir-residenza fl-UE tal-applikant, l-interess tal-applikant li jressaq it-
talba tiegħu jew tagħha fi Stat Membru jista' jitqies ukoll, b'mod partikolari meta l-applikant 
ikun minorenni jew meta huma involuti kwistjonijiet dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja: ir-
Regolament ta' Dublin riformulat jistabbilixxi ġerarkija ta' kriterji li jistabbilixxu r-
responsabbiltà li jkopru kemm konsiderazzjonijiet tal-familja, kif ukoll pussess reċenti ta' viża 
jew ta' permess ta' residenza fi Stat Membru, u jekk l-applikant ikunx daħal fl-UE b'mod 
regolari jew irregolari. Għalhekk l-Istat Membru responsabbli mill-eżami ta' applikazzjoni 
għall-asil jista' jkun differenti mill-Istat Membru tad-dħul. 

Matul l-eżami tal-applikazzjoni tagħhom, dawk li jfittxu l-asil għandhom id-dritt li jibqgħu fl-
Istat Membru li huwa inkarigat li jipproċessa t-talba tagħhom, u b'hekk il-liġi tal-UE timponi 
limitazzjonijiet fuq l-abbiltà tagħhom li jivvjaġġaw lejn Stati oħra qabel ma l-Istat Membru 
responsabbli jkun ħa deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tiegħu/tagħha għall-asil2. Madankollu, 
persuni li ngħataw status ta' rifuġjati jew protezzjoni sussidjarja għandhom id-dritt li 
jiċċaqalqu liberament fiż-żona Schengen fl-istess kundizzjonijiet bħal kull resident legali 
ieħor tal-UE.   

L-Istatistika rilevanti dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament ta' Dublin mill-Istati Membri 
tinsab fuq is-sit web tal-Eurostat: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

                                               
1 It-test kollu tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina 
applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' 
pajjiż terz jew persuna apolida jinsab fis-segwenti sit web: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/ALL/?uri=CELEX:32013R0604

2 L-Artikolu 9 tad-Direttiva tal-Kunsill Nru 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 (13.12.2005, ĠU L 326/13) u l-Artikolu 7 
tad-Direttiva tal-Kunsill Nru 2003/9/KE tas-27 ta' Jannar 2003 li tistabbilixxi standards minimi għall-akkoljenza 
ta' dawk li jfittxu asil (6.2.2003, ĠU L 31/18)
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Konklużjoni

L-implimentazzjoni sħiħa u koerenti tas-SEKA u b'mod partikolari tar-Regolament Dublin III 
fl-UE hija prijorità tal-Kummissjoni fit-terminu qasir u f'dak medju. Il-Kummissjoni se 
tissorvelja bir-reqqa t-traspożizzjoni tar-Regolament Dublin riformulat mill-awtoritajiet 
nazzjonali u sal-2016 se tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tiegħu, u, meta jkun il-każ, se tikkunsidra kull emenda meħtieġa. 


