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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8–0204/2016 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rifuġjati: inklużjoni soċjali u integrazzjoni 

fis-suq tax-xogħol 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 

tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0204/2016), 

A. billi l-kriżi tar-rifuġjati hija parzjalment kriżi umanitarja, ikkawżata u/jew li marret 

għall-agħar b'mod partikolari minħabba l-Unjoni Ewropea (UE) u l-indħil tagħha fl-

affarijiet ta' pajjiżi oħra; 

B. billi dan il-fenomenu qed issir finanzjarjament insostenibbli għas-servizzi soċjali u tas-

saħħa tal-komunitajiet ospitanti lokali u l-Istati Membri, u billi l-kriżi tal-immigrazzjoni 

se jkollha impatt fit-tul fuq is-suq tax-xogħol u fuq is-soċjetà ċivili fl-Istati Membri u 

tinsab fi triqtha biex issir fenomenu strutturali fit-tul; 

C. billi fl-Ewropa hemm 122 miljun ċittadin, jiġifieri 24,4 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni 

Ewropea, li qegħdin f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali, u kważi 10 % tal-

popolazzjoni qed ibatu minn privazzjoni materjali serja jew jgħixu fi djar b'intensità ta' 

xogħol baxxa ħafna; 

D. billi, skont id-definizzjoni, il-kelma "rifuġjat" timplika li l-persuna terġa' lura lejn il-

pajjiż tal-oriġini tagħha ladarba jispiċċa l-kunflitt; u kull diskussjoni dwar l-

integrazzjoni fit-tul hija, għaldaqstant, bla ħtieġa;  

E. billi l-aċċettazzjoni tar-rifuġjati fil-komunitajiet tagħna m'għandhiex u ma tistax tkun 

f'għadd mingħajr limitu jew għal perjodu indefinit ta' żmien, iżda għandhom minflok 

jiġu pprovduti b'interventi tal-ewwel għajnuna; 

F. billi d-distinzjoni bejn rifuġjati u migranti għandha tiġi stabbilita b'mod ċar, qabel ma 

jidħlu fl-Istati Membri; 
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G. billi l-politika tal-fruntieri miftuħa tal-UE tinċentivizza u tinkoraġġixxi aktar migranti 

biex jippruvaw jaqsmu l-baħar Mediterran.  

1. Jinnota li fl-Ewropa hemm aktar minn 21 miljun persuna qiegħda, li madwar 4 miljuni 

minnhom huma żgħażagħ taħt il-25 sena; jinnota li f'dawn iċ-ċirkustanzi, mhuwiex ċar 

kif l-immigranti jistgħu jiġu integrati fis-suq tax-xogħol, ladarba s-"suq tax-xogħol 

Ewropew" m'għadux jeżisti; 

2. Jenfasizza l-fatt li l-Kummissjoni naqset kompletament milli tindirizza l-kriżi tal-qgħad 

u lanqas ma hija kapaċi tipprovdi liċ-ċittadini Ewropej impjieg diċenti; 

3. Jirrifjuta l-idea li l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol tkun opportunità għall-

UE;  

4. Jirrifjuta l-istrateġija tal-Kummissjoni li tisforza lill-Istati Membri jirrikonoxxu d-

diplomi u l-kwalifiki tal-migranti minn pajjiżi terzi sabiex jintegrawhom fis-sistemi 

edukattivi tagħhom bħala għalliema jew professuri; ifakkar li l-kwistjonijiet kollha 

relatati mal-edukazzjoni u t-tagħlim huma l-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri; u 

għalhekk huma huma biss dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet dwar din il-kwistjoni; 

5. Jenfasizza li, minkejja li l-qgħad u l-kriżi finanzjarja li jaffettwaw liċ-ċittadini Ewropej, 

l-UE tkompli tiddefendi, kontra kull loġika, il-politika tal-bibien miftuħa tagħha, u 

tħeġġeġ inizjattivi li l-għan tagħhom huwa li jimportaw miljuni ta' ħaddiema sabiex jiġu 

sfruttati fis-suq tax-xogħol Ewropew;  

6. Jinnota li t-taqbida soċjali bejn iċ-ċittadini Ewropej u r-rifuġjati biex jiksbu x-xogħol ser 

twassal għal mewġa ġdida ta' deflazzjoni tal-pagi u, fl-aħħar mill-aħħar, taqbida soċjali 

bejn il-fqar Ewropej u l-migranti f'sitwazzjoni ta' faqar; 

7. Jinnota bi tħassib l-konsegwenzi soċjali u psikoloġiċi għaċ-ċittadini Ewropej meta l-

migranti li jkunu għadhom kif waslu jingħataw l-impjiegi, l-akkomodazzjoni u l-aċċess 

għall-kura tas-saħħa aktar malajr minn miljuni ta' Ewropej qiegħda li jgħixu fil-faqar; 

8. Jikkundanna d-dikjarazzjoni tal-President Juncker fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-

Unjoni 2015 fejn afferma l-appoġġ tiegħu biex jingħata aċċess għas-suq tax-xogħol lil 

dawk li jfittxu ażil waqt li l-applikazzjonijiet tagħhom ikunu qed jiġu pproċessati; 

9. Ifakkar li fl-2015 aktar minn miljun migrant qasmu lejn l-Ewropa u jinnota b'ħafna 

tħassib li ħafna aktar migranti se jkomplu jiġu l-Ewropa fl-2016; għaldaqstant, iħeġġeġ 

lill-Istati Membri jagħlqu l-fruntieri tagħhom stess; 

10. Jenfasizza li l-abolizzjoni tal-fruntieri interni hija wieħed mill-elementi ewlenin li 

kkontribwixxew għall-fluss massiv bla kontroll ta' migrazzjoni, fosthom il-passaġġ 

liberu ta' terroristi tal-ISIS għal ġol-Ewropa; 

11. Jenfasizza li s-sitwazzjoni ekonomika, finanzjarja u soċjali tal-Istati Membri ma 

tippermetti fl-ebda każ għal aktar persuni ġodda li jkunu milqugħa;  

12. Jitlob li l-integrazzjoni taċ-ċittadini Ewropej qiegħda tibqa' prijorità għall-Istati Membri, 
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u fuq kollox, l-integrazzjoni ta' żgħażagħ Ewropej qiegħda u dawk qiegħda fit-tul 

Ewropej;  

13. Jenfasizza li d-defiċit demografiku tal-Unjoni għandu jiġi indirizzat primarjament billi 

jingħataw inċentivi biex l-Ewropej ikollhom aktar tfal, u mhux billi jiġu importati l-

migranti minn pajjiżi terzi; 

14. Jirrifjuta b'saħħa kull tentattiv li jqis l-immigrazzjoni bħala soluzzjoni għall-problema 

tal-popolazzjoni li qed tixjieħ; 

15. Jinsisti li taħt l-ebda ċirkostanza ma tista' r-rilokazzjoni tal-migranti titqies bħala 

soluzzjoni aċċettabbli għall-problemi demografiċi esperjenzati miż-żoni muntanjużi; 

16. Jinsisti li l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju m'għandhux ikollhom iġorru l-piż ta' din l-

inklużjoni mġiegħla tal-migranti fis-suq tax-xogħol; 

17. Jirrifjuta bil-qawwa u b'mod kategoriku kwalunkwe tentattiv għall-ħolqien ta' suq tax-

xogħol speċifiku għall-migranti;  

18. Ifakkar li huma l-Istati Membri u l-komunitajiet reġjonali u lokali tagħhom li huma l-

ewwel li jiġu milquta mill-wasla tar-rifuġjati fit-territorju tagħhom u mill-kriżi tal-

immigrazzjoni; huwa għalhekk xieraq li kull Stat Membru jitħalla jiddeċiedi dwar il-

politika għall-immaniġġjar tal-kriżi tal-migrazzjoni tiegħu;  

19. Jenfasizza l-inkonsistenza tal-programm tal-Kummissjoni biex tikseb reviżjoni mmirata 

tad-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet tal-Akkoljenza sabiex tiżgura li l-persuni li qed 

ifittxu protezzjoni internazzjonali jkollhom aċċess għas-suq tax-xogħol mhux aktar tard 

minn sitt xhur wara l-applikazzjoni tagħhom, filwaqt li fl-Istati Membri ż-żgħażagħ 

qiegħda Ewropej u dawk qiegħda fit-tul Ewropej ma jistgħux isibu xogħol;  

20. Ifakkar li l-Istati Membri diġà jinsabu taħt pressjoni minn Brussell biex inaqqsu l-infiq 

tagħhom u li kull investiment meħtieġ lejn l-integrazzjoni tal-migranti jmur kontra r-

rekwiżiti tal-Kummissjoni stess;  

21. Jenfasizza l-impatt negattiv tal-Ftehim bejn l-UE u t-Turkija dwar il-ġestjoni tal-

migranti, li żgur se jaggrava l-fenomenu tal-iżbark u l-wasla tal-migranti fl-Ewropa; 

22. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġi żgurat li l-minorenni mhux akkumpanjati jirċievu 

protezzjoni partikolari mill-isfruttament fuq il-post tax-xogħol, il-vjolenza u t-traffikar; 

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri. 

Or. en 

 

 


