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L-evalwazzjoni tas-sistema ta' Dublin    

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Settembru 2008 dwar l-evalwazzjoni tas-

sistema ta' Dublin (2007/2262(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-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 nazzjonali ta’ pajjiż terz ("ir-Regolament ta' Dublin")1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 tal-11 ta’ Diċembru 

2000 dwar l-istabbiliment ta’ Eurodac għat-tqabbil ta’ marki tas-swaba għall-

applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta’ Dublin (ir-Regolament Eurodac)2, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta' April 2004 dwar livelli 

minimi stabbiliti għall-kwalifika u l-istat ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni 

mingħajr stat bħala refuġjati jew bħala persuni li nkella jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija3, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/9/KE tas-27 ta' Jannar 2003 li stipulat 

standards minimi għall-ilqugħ ta' dawk li jfittxu kenn4 ("id-Direttiva dwar l-Ilqugħ"),  

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 862/2007 

tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni 

internazzjonali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-

kumpilazzjoni ta' statistika dwar ħaddiema barranin5, 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-aċċess għall-Eurodac mill-pulizija u 

mill-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri, kif ukoll l-Europol6, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' Mejju 2007 li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu mill-2008 

sa l-2013 bħala parti mill-Programm ġenerali 'Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' 

Migrazzjoni' u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2004/904/KE7, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' April 2006 dwar is-sitwazzjoni fil-
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kampijiet tar-refuġjati f'Malta1, 

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

dwar iż-żjarat tiegħu li għamel fiċ-ċentri ta' detenzjoni f'diversi Stati Membri, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar l-ażil: il-koperazzjoni 

prattika, il-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qafas tas-sistema komuni Ewropea tal-

ażil2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Jannar 2008: Lejn Strateġija Ewropea 

għad-drittijiet tat-tfal3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2008 dwar il-każ taċ-ċittadin 

Iranjan Seyed Mehdi Kazemi4, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6–

0287/2008), 

A. billi kull persuna li tkun qed titlob l-ażil għandha d-dritt li t-talba tagħha tiġi eżaminata 

b'mod sħiħ u fil-fond, 

B. billi l-leġiżlazzjoni u l-prattika fir-rigward tal-ażil għadhom ivarjaw ħafna minn pajjiż 

għall-ieħor, u b'riżultat ta' dan, min jitlob l-ażil jirċievi trattament differenti minn Stat ta' 

Dublin għall-ieħor,  

C. billi s-sistema ta' Dublin hija bbażata fuq prinċipji bħal fiduċja u affidabilità reċiproċi, u 

jekk dawn il-prerekweżiti ma jiġux sodisfatti, jiġifieri jekk ikun hemm nuqqasijiet serji 

fil-ġbir tad-data jew inkonsistenzi fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet f'ċerti Stati 

Membri, se tbati minn dan is-sistema kollha kemm hi,  

D. billi hemm prova li xi Stati Membri ma jiggarantixxux aċċess effettiv għall-proċedura bil-

għan li jiġi determinat status ta' refuġjat, 

E. billi xi Stati Membri ma japplikawx id-Direttiva dwar l-Ilqugħ b'mod effettiv, għall-

applikanti għall-ażil li jkunu qed jistennew trasferiment għal Stat Membru ieħor taħt ir-

Regolament ta' Dublin, jew fil-fażi ta' ritorn lejn l-Istat Membru responsabbli, 

F. billi xi Stati Membri sistematikament iqiegħdu f'detenzjoni lil persuni li jkunu suġġetti 

għas-sistema ta' Dublin, 

G. billi l-livell għoli ta' talbiet multipli u l-livell baxx ta' trasferimenti mwettqa huma 

indikaturi tan-nuqqasijiet tas-sistema ta' Dublin u tal-bżonn li tiġi stabbilita sistema 

Ewropea komuni għall-ażil, 

H. billi li l-implimentazzjoni korretta tar-Regolament ta' Dublin tista' twassal għal tqassim 
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mhux ugwali ta' responsabilità għall-persuni li jitolbu l-ażil, u dan jagħmel ħsara lil xi 

Stati Membri li huma partikolarment esposti għall-flussi ta' migrazzjoni għas-sempliċi 

raġuni marbuta mal-post ġeografiku fejn jinsabu, 

I. billi l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tiżvela li, fl-2005, it-tlettax-il Stat Membru fil-

fruntieri tal-Unjoni kellhom jittrattaw l-isfidi dejjem jikbru li tqajmu mis-sistema ta' 

Dublin, 

J. billi l-Istati Membri tan-Nofsinhar qed ikollhom jaċċettaw applikazzjonijiet għall-ażil 

minn immigranti irregolari li jiġu salvati meta jkunu f'qagħda perikoluża fi triqithom lejn 

l-Ewropa, 

K. billi l-Istati Membri tan-Nofsinhar qed ikollhom jaċċettaw applikazzjonijiet għall-ażil 

minn immigranti irregolari li ma jingħatawx għajnuna minn pajjiżi terzi li huma obbligati 

li jipprovdu għajnuna ta' dan it-tip skont il-liġi internazzjonali, 

L. billi l-Istati Membri jista' ma jkollhom l-ebda interess illi jkunu konformi ma' l-obbligu li 

jirreġistraw lill-persuni li jidħlu illegalment fil-bażi tad-data Eurodac, peress illi dan jista' 

jirriżulta f'żieda fin-numru ta' applikazzjonijiet għall-ażil li se jkollhom jittrattaw, 

M. billi r-Regolament ta' Dublin jistabbilixxi sistema li hija mfassla biex tiddetermina l-Istat 

Membru responsabbli biex jittratta talba, iżda li oriġinalment ma ġietx implimentata bħala 

mekkaniżmu għat-"tqassim tal-piż", u għalhekk ma jirnexxilhiex isservi ta' mekkaniżmu 

ta' dan it-tip,  

N. billi hu essenzjali li kwalunkwe evalwazzjoni tas-sistema ta' Dublin tiġi akkumpanjata 

minn mekkaniżmu għat-"tqassim tal-piż" li hu konkret, permanenti, ġust u funzjonali, 

O. billi l-kriterji tal-ewwel pajjiż ta' dħul tas-sistema ta' Dublin iqiegħdu ħafna pressjoni fuq 

l-Istati Membri fil-fruntieri, 

P. billi r-rati ta' rikonoxximent tal-kandidati għal status ta' refuġjati għaċ-ċittadini ta' ċerti 

pajjiżi terzi jvarjaw approssimament minn 0% sa 90% fl-Istati Membri, 

Q. billi huwa essenzjali li l-individwi li jressqu talbiet għall-ażil jiġu mgħarrfa bis-sħiħ dwar 

il-proċess ta' Dublin u dwar il-konsegwenzi possibbli, 

R. billi l-Artikolu 24(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jgħid li fl-

azzjonijiet kollha relatati mat-tfal, kemm jekk jittieħdu mill-awtoritajiet pubbliċi jew 

minn istituzzjonijiet privati, primarjament iridu jitqiesu l-aħjar interessi tat-tfal, 

S. billi, għalkemm l-unità tal-familja hija msemmija l-ewwel fil-ġerarkija tal-kriterji 

applikati fir-Regolament ta' Dublin, din id-dispożizzjoni ma tiġix applikata ta' spiss,  

T. billi hemm nuqqas evidenti ta' eżattezza fid-data statistika dwar it-trasferimenti, peress li 

din ma tindikax, pereżempju, ir-rata ta' talbiet għat-teħid ta' responsabilità għal applikant 

għall-ażil ibbażati fuq qsim irregolari tal-fruntieri, jew il-proporzjon ta' talbiet għal "teħid 

ta' responsabilità" meta mqabbla ma' talbiet għal "teħid lura", 

U. billi fl-2005, disgħa mill-Istati Membri l-ġodda ddikjaraw li kienu qed jirreġistraw aktar 

trasferimenti "'il ġewwa" taħt ir-Regolament ta' Dublin, u Stati Membri mingħajr fruntieri 

tal-art esterni tal-Unjoni ddikjaraw li kienu qed jirreġistraw aktar trasferimenti "'il barra", 



V. billi l-Kummissjoni ma setgħatx tevalwa l-ispiża għas-sistema ta' Dublin u billi din l-

informazzjoni hi importanti sabiex tkun tista' tiġi evalwata l-effettività tagħha, 

W. billi l-Kunsill għall-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni li ltaqa' fil-Lussemburgu fit-12 u t-13 

ta' Ġunju 2007 stieden lill-Kummissjoni biex mill-aktar fis tippreżenta emenda għar-

Regolament dwar il-Eurodac bil-għan li l-pulizija u l-awtoritajet għall-infurzar tal-liġi tal-

Istati Membri, kif ukoll il-Europol, ikun jista' jkollhom aċċess taħt ċerti kundizzjonijiet 

għall-Eurodac, bażi tad-data li oriġinarjament inħolqot bħala għodda għall-

implimentazzjoni tar-Regolament ta' Dublin, 

Effiċjenza tas-sistema u tqassim tar-responsabiltajiet 
 

1. Jemmen bis-saħħa li sakemm ma jintlaħaqx livell sodisfaċenti u konsistenti madwar l-

Unjoni Ewropea, is-sistema ta' Dublin dejjem se tipproduċi riżultati insodisfaċenti kemm 

mil-lat tekniku kif ukoll minn dak uman, u l-persuni li jitolbu l-ażil se jibqa' jkollhom 

raġunijiet validi biex jixtiequ jressqu t-talba tagħhom fi Stat Membru partikolari, biex 

b'hekk jieħdu vantaġġ mis-sistema nazzjonali għat-teħid ta' deċiżjonijiet l-aktar 

vantaġġjuża; 

2. Jemmen bis-saħħa li fin-nuqqas ta' sistema Ewropea għall-ażil u proċedura unika komuni 

u ġenwini. is-sistema ta' Dublin se tkompli ma tkunx ġusta kemm għal min jitlob l-ażil u 

kemm għal ċerti Stati Membri; 

3. Jafferma mill-ġdid il-bżonn urġenti għal titjib kemm tal-kwalità kif ukoll tal-konsistenza 

tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet; hu konvint li Uffiċċju Ewropew għall-Appoġġ tal-

Ażil jista' jkollu rwol prezzjuż f'dan ir-rigward, pereżempju billi jipprovdi taħriġ biex 

jintlaħaq il-livell ta' standards komuni għoljin u permezz tal-forniment ta' timijiet ta' 

appoġġ esperti; 

4. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tqis mezzi biex il-Kummissarju Għoli għar-Refuġjati tan-

Nazzjonijiet Uniti (UNHCR) jiġu fornit b'finanzjament dirett biex jiġu ikkumplementatil-

finanzjament ibbażat fuq proġetti sabiex ikun jista' jtejjeb ix-xogħol tiegħu ta' sorveljanza 

u ta' konsulenza fl-UE u jkompli jiżviluppa metodi intenzjonati għall-appoġġ tal-

awtoritajiet nazzjonali fl-isforzi tagħhom għat-titjib tal-kwalità tat-teħid ta' deċiżjonijiet 

tagħhom; 

5. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposti għal mekkaniżmi għat-"tqassim tal-piż" li 

jkunu jistgħu jiġu stabbiliti sabiex jitnaqqas il-piż sproporzjonat li jista' jaqa' fuq ċerti 

Stati Membri, b'mod partikulari l-Istati Membri fil-fruntieri, iżda li mhumiex parti mis-

Sistema ta' Dublin; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex, sakemm jiġu introdotti l-mekkaniżmi Ewropej għat-

"tqassim tal-piż", taħseb biex tipprevedi mekkaniżmi apparti dawk finanzjari fi ħdan ir-

Regolament ta' Dublin, bil għan li tirranġa l-effetti ħżiena tal-implimentazzjoni tiegħu 

għall-Istati Membri ż-żgħar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni; 

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipprevedi mekkaniżmu li jorbot biex jitwaqqfu t-

trasferimenti ta' applikanti għall-ażil lejn Stati Membri li ma jiggarantixxux trattament 

sħiħ u ġust tat-talbiet tagħhom u biex tieħu miżuri sistematiċi kontra dawk l-Istati; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi relazzjonijiet ta' ħidma bilaterali sinifikanti 



ma' pajjiżi terzi , sabiex il-koperazzjoni tiġi ffaċilitata u biex jiġi żgurat li pajjiżi terzi ta' 

dan it-tip jissodisfaw l-obbligi legali internazzjonali tagħhom fir-rigward tal-Konvenzjoni 

ta’ Ġinevra dwar l-Istatus tar-Refuġjati tat-28 ta' Lulju 1951 u s-salvataġġ ta’ fuq il-baħar; 

Drittijiet tal-applikanti 

9. Jitlob lill-Kummissjoni biex tintroduċi fir-regolament il-ġdid dispożizzjonijiet iktar ċari u 

stretti fir-rigward tal-mezzi li permezz tagħhom il-persuni li jkunu qed ifittxu protezzjoni 

jiġu infurmati bl-implikazzjonijiet tar-Regolament ta' Dublin, u biex tikkunsidra biex 

tfassal fuljett standard li jista' jiġi tradott f'ċertu numru ta' lingwi u jitqassam lill-Istati 

Membri kollha u li għandu jqis ukoll il-livelli individwali ta' litteriżmu; 

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex temenda l-Artikoli 19 u 20 tar-Regolament ta' Dublin dwar 

it-teħid ta' responsabilità u t-teħid lura, sabiex tipprovdi lill-applikanti bi dritt ta' appell 

sospensorju awtomatiku kontra deċiżjoni ta' trasferiment tar-responsabilità lil Stat 

Membru ieħor taħt ir-Regolament ta' Dublin; 

11. Jafferma mill-ġdid li l-prinċipju ta' non-refoulement għandu jibqa' wieħed mill-elementi 

bażiċi ta' kwalunkwe sistema komuni ta' ażil fil-livell tal-Unjoni Ewropea, u jinsisti li l-

implimentazzjoni tar-Regolament ta' Dublin qatt m'għandha twassal biex talba tingħalaq 

għal raġunijiet proċedurali u ma tinfetaħx mill-ġdid għal eżami sħiħ u ġust tat-talba 

oriġinali wara trasferiment permezz tal-proċess ta' Dublin; jikkunsdira li dan għandu jkun 

miktub ċar fir-Regolament; 

12. Jikkunsidra li t-tqassim ta' informazzjoni dwar it-trasferimenti bejn l-Istati Membri 

għandu jittejjeb, speċjalment fir-rigward tal-kura medika speċjali meħtieġa għall-persuni 

trasferiti; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa l-possibilità li individwi kkonċernati minn 

trasferiment lejn Stat Membru ieħor taħt is-sistema ta' Dublin jiġu ttrasferiti lejn il-pajjiż 

tal-oriġini tagħhom, fuq talba espliċita tagħhom u fuq il-bażi ta' konformità sħiħa mad-

drittijiet proċedurali biss, 

Riunifikazzjoni tal-familji u l-prinċipju tal-aħjar interessi tat-tfal 

14. Jirrakkomanda li, fil-livell tal-Unjoni Ewropea, jiġi adottat sett ta' linji gwida komuni 

dwar l-evalwazzjoni tal-età u li, fil-każ ta' inċertezza, għandu jingħata l-benefiċċju tad-

dubju lit-tfal; 

15. Ifakkar li, fid-deċiżjonijiet kollha relatati mat-tfal, l-aħjar interessi tat-tfal iridu jkunu l-

ewwel prijorità; jinsisti li minorenni mhux akkumpanjati qatt m'għandhom jiġu detenuti 

jew trasferiti lejn Stat Membru ieħor, sakemm ma jkunx għall-ġid tar-riunifikazzjoni tal-

familja, u li jekk jirriżulta li trasferiment ta' dan it-tip ikun neċessarju, it-tfal għandhom 

ikunu rappreżentati u akkumpanjati kif jixraq tul il-proċedura; jilqa', għalhekk, l-

intenzjoni tal-Kummissjoni li tiċċara ulterjurment l-applikabilità tar-regoli ta' Dublin għal 

minorenni mhux akkumpanjati; 

16. Jiddispjaċih li d-definizzjoni ta' membru tal-familja, taħt ir-Regolament attwali, hija 

ristretta wisq u jitlob lill-Kummissjoni biex testendi d-definizzjoni attwali sabiex din tkun 

tinkludi lill-qraba immedjati u l-imsieħba għal perjodu fit-tul kollha, b'mod partikulari 

dawk li m'għandhom l-ebda appoġġ familjari ieħor, u tfal adulti li mhumiex kapaċi jieħdu 



ħsieb tagħhom infushom; 

17. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li testendi l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament ta' 

Dublin sabiex dan ikun jinkludi l-protezzjoni sussidjarja, peress li din l-estensjoni 

tippermetti li l-applikanti għall-protezzjoni sussidjarja jingħaqdu mill-ġdid mal-membri 

tal-familja li jkunu ngħataw dan it-tip ta' protezzjoni jew li qed jitolbuha fi Stat Membru 

ieħor; 

Detenzjoni 

18. Jitlob lill-Kummissjoni biex iżżid dispożizzjoni li tillimita d-detenzjoni ta' applikanti ta' 

Dublin għal meta ma jkunx hemm għażla oħra possibbli, biex permezz tagħha tispeċifika 

l-bażijiet li fuqhom tista' tintuża d-detenzjoni, kif ukoll is-salvagwardji proċedurali li 

għandhom jiġu previsti; 

19. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara espliċitament fir-Regolament ta' Dublin li l-

applikanti ta' Dublin huma intitolati għall-istess kundizzjonijiet talqugħ bħal persuni oħra 

li jkunu qed ifittxu l-ażil, skond id-Direttiva dwar l-Ilqugħ, li l-Artikolu 3(1) tagħha 

jistipula regoli ġenerali partikolarment dwar il-kundizzjonijiet ta' lqugħ materjali, il-kura 

tas-saħħa, il-libertà ta' moviment u l-iskola għall-minorenni;  

Klawżoli Umanitarji u ta' Sovranità 

20. Jikkunsidra li l-klawżola umanitarja inkluża fl-Artikolu 15 tar-Regolament ta' Dublin 

tagħti flessibilità konsiderevoli lis-sistema ta' Dublin, iżda li għandha tiġi applikata b'mod 

iktar wiesa', sabiex tiġi evitata tbatija mhux xierqa għall-familji bħala riżultat tal-firda; 

21. Jikkunsidra li meta persuna li qed titlob l-ażil tinsab fi stat partikolarment vulnerabbli, 

minħabba mard sejru, diżabilità serja, età avvanzata jew tqala, u hija jew huwa huma 

għalhekk dipendenti fuq l-assistenza ta' qarib preżenti fit-territorju ta' Stat Membru 

minbarra dak li huwa responsabbli għall-eżami tal-applikazzjoni tagħhom, hija jew huwa 

dejjem għandhom jingħaqdu mill-ġdid ma' dak il-qarib; jitlob lill-Kummissjoni biex 

tikkunsidra li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-klawżola umanitarja fl-Artikolu 15(2) 

tagħmilhom obbligatorji; 

22. Jikkunsidra li għandu jiġi introdott dmir proattiv għas-Soċjetajiet tas-Salib l-Aħma u tan-

Nofs Qamar l-Aħmar biex jinstabu l-membri familjari;  

23. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tispeċifika b'mod aħjar iċ-ċirkostanzi u l-proċeduri 

għall-applikazzjoni tal-Klawżola ta' Sovranità, b'mod partikulari sabiex tiġi introdotta l-

kundizzjoni tal-kunsens tal-applikant għall-ażil;  

Ġbir ta' data u Eurodac 

24. Jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward tad-diskrepanzi u n-nuqqasijiet fil-ġbir ta' data li ġew 

żvelati mill-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tas-sistema ta' Dublin, speċjalment f'dak li 

għandu x'jaqsam mar-reġistrazzjoni tal-marki tas-swaba ta' dawk li jidħlu illegalment 

mill-fruntieri tal-Unjoni, peress li dan jitfa' dubji serji fuq il-validità tas-sistema; jittama li 

r-Regolament (KE) Nru 862/2007 imsemmi hawn fuq se jagħti lil dawk kollha li 

għandhom sehem fil-qasam idea iktar preċiża dwar it-tħaddim tas-sistema ta' Dublin u tal-

istrumenti Komunitarji l-oħra dwar il-protezzjoni internazzjonali; 



25. Jesprimi t-tħassib tiegħu li attwalment m'hemm disponibbli l-ebda evalwazzjoni tal-ispiża 

tas-sistema ta' Dublin; jistieden lill-Kummissjoni biex dan tirrimedjah peress li hi aspett 

importanti tal-evalwazzjoni tas-sistema; 

26. Jinnota b'interess it-tħassib espress mill-Kummissjoni fir-rigward tal-ġbir u l-kwalità tad-

data mibgħuta lill-Unità Ċentrali tal-Eurodac, kif ukoll fir-rigward tan-nuqqas ta' 

konformità ma' l-obbligu li titħassar ċerta data u mar-regoli relatati mal-protezzjoni tad-

data personali; jikkunsidra li dawn in-nuqqasijiet, li jqajmu dubji dwar l-affidabilità tal-

Eurodac, għandhom jiġu indirizzati b'mod adegwat qabel ma jitqies kwalunkwe użu ieħor 

ta' din il-bażi tad-data; 

27. Jikkunsidra li kull Stat Membru għandu jiċċara, fuq lista magħluqa, liema aġenziji u 

awtoritajiet għandhom aċċess għall-bażi tad-data tal-Eurodac, u għal liema skop, sabiex 

jitwaqqaf kull użu illegali tad-data; 

28. Jenfasizza li l-estensjoni tal-aċċess għall-Eurodac lill-pulizija u lill-awtoritajiet għall-

infurzar tal-liġi tal-Istati Membri, kif ukoll lill-Europol, iġġib magħha r-riskju li l-

informazzjoni tgħaddi lil pajjiżi terzi, li jista' jkollha konsegwenzi negattivi għall-persuni 

li jkunu qed jitolbu l-ażil u għall-familji tagħhom; jinsab konvint li dan iżid ukoll ir-riskju 

li l-applikanti għall-ażil jiġu stigmatizzati;  

o 

o    o 

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

 

 


