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abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7 għall-baġit ġenerali 2015 u dwar il-

proposta dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà b'rispons 

għas-sitwazzjoni tal-migrazzjoni (COM(2015) 485 u COM(2015) 486) 

 

 

Sur Arthuis, 

 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jilqa' l-abbozz ta' baġit emendatorju 

Nru 7 għall-baġit ġenerali 2015 "dwar il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji 

immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015) 485) u l-proposta għal 

deċiżjoni "dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għal miżuri baġitarji 

immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015) 486 finali). 

 

Dawn il-proposti jipprevedu tisħiħ tal-assistenza ta' emerġenza pprovduti taħt il-Fond għall-

Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) b'EUR 80 miljun u l-aspett tal-Fruntieri taħt il-

Fond għas-Sigurtà Interna (FSI) b'EUR 20 miljun. Barra minn hekk, il-proposti jipprevedu 

120 pożizzjoni ulterjuri biex tiżdied il-kapaċità ta' tliet aġenziji: 60 pożizzjoni għall-Frontex, 

30 għall-EASO u 30 għall-Europol fl-2015. Huwa previst ukoll tisħiħ ulterjuri għal għadd ta' 

miżuri esterni (finanzjament addizzjonali f'impenji għall-Istrument Ewropew ta' Viċinat u 

pagamenti addizzjonali għall-għajnuna umanitarja). 

 

Il-Kumitat jilqa' b'sodisfazzjon it-tisħiħ ulterjuri tal-finanzjament ta' emerġenza tal-Fondi tal-

AMIF u tal-FSI għall-finanzjament tal-baġit attwali 2015 biex jiġu ffinanzjati talbiet li saru 

minn bosta Stati Membri. L-Istati Membri fejn attwalment qed jaslu numri kbar ta' migranti 

għandhom tabilħaqq ikunu jistgħu jibbenefikaw minn tali assistenza bħala wirja ta' solidarjetà 

fost l-Istati Membri tal-UE f'konformità mal-Artikolu 80 tat-TFUE. 

   

Il-Kumitat jilqa' wkoll il-persunal addizzjonali għall-Frontex, l-EASO u l-EUROPOL. Ilu 

żmien jiddeplora n-nuqqas ta' persunal fl-aġenziji li b'mod kostanti qed jintalbu jagħmlu 

xogħol addizzjonali. Biss, f'dak li għandu x'jaqsam mal-EASO, il-Kumitat jemmen li l-

aġenzija għandu jkollha saħansitra aktar persunal minn dak li s'issa ġie propost mill-

Kummissjoni. L-EASO ngħata l-inkarigu li jassumi rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tas-

Sistema Ewropea Komuni tal-Asil. L-aħħar żviluppi politiċi wrew biċ-ċar li għad fadal ħafna 

xi jsir f'dan ir-rigward. 

Il-Kumitat jaqbel li l-proposti tal-Kummissjoni għandhom jiġu trattati b'mod urġenti biex 

finanzjament u persunal addizzjonali jkunu disponibbli tul l-2015 stess. Fl-istess ħin, il-

Kumitat iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibda tħejji għal rieżami tad-dispożizzjonijiet legali 

rilevanti, speċjalment il-fond tal-AMIF, kif ukoll il-qafas finanzjarju pluriennali għall-2014-

2020. 
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(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 


