
Għaliex il-migrazzjoni hija suġġett 
daqstant jaħraq? 
Il-migrazzjoni mhijiex fenomenu ġdid iżda matul l-aħħar 
għaxar snin, kien hemm fluss migratorju sostanzjali lejn 
u mill-UE, li laħaq il-quċċata tiegħu fl-2007 (madwar 
erba’ miljun persuna). Hija kwistjoni kumplessa, b’ħafna 
aspetti li jridu jitqiesu flimkien. Is-sikurezza tal-persuni li 
jfittxu protezzjoni internazzjonali jew ħajja aħjar, it-tħassib 
tal-pajjiżi fil-fruntieri esterni tal-UE, li huma inkwetati li 
l-pressjonijiet migratorji se jaqbżu l-kapaċitajiet tagħhom u li 
jeħtieġu solidarjetà minn pajjiżi oħra. Jew it-tħassib ta’ Stati 
Membri oħra tal-UE, li huma mħassba li, jekk il-proċeduri 
ma jiġux irrispettati fil-fruntieri esterni, is-sistemi nazzjonali 
proprji tagħhom għall-ażil, l-integrazzjoni jew ir-ritorn ma 
jkunux jistgħu jkampaw f’każ ta’ flussi kbar. 

Allura l-UE x’qed tagħmel dwar din  
il-biċċa kollha? 
L-UE qed tassumi approċċ olistiku ġdid permezz tal-Patt 
Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil li se jiffoka fuq erba’ aspetti 
prinċipali: 

• L-Ażil u l-Migrazzjoni; 

• Il-Ġestjoni tal-Fruntieri; 

• Ix-xogħol ma’ pajjiżi terzi; 

• Il-migrazzjoni legali u l-integrazzjoni

Xi protezzjoni toffri l-UE lil dawk li qed 
jiffaċċjaw il-vjolenza u li jaħarbu minn 
pajjiżhom bħala konsegwenza? 
L-ażil huwa dritt fundamentali kif ukoll obbligu internazzjonali 
għall-pajjiżi, u l-Unjoni tissalvagwardjah permezz tas-
Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA). Din hija sistema 
li tistabbilixxi l-istandards komuni għall-Istati Membri biex 
tiżgura t-trattament ugwali u ġust għall-applikanti għall-
ażil madwar l-UE. Essenzjalment, l-istandards jinkludu 
l-proċedura li għandha tiġi segwita meta jaslu għall-ewwel 
darba l-applikanti għall-ażil, il-kundizzjonijiet tal-akkoljenza 
tagħhom, il-kriterji biex jikkwalifikaw għall-istatus ta’ refuġjat 
u d-drittijiet assoċjati miegħu. Barra minn hekk, l-UE tfittex li 
ttejjeb il-protezzjoni tal-applikanti għall-ażil u tiċċara r-regoli 
li jirregolaw ir-relazzjonijiet bejn l-istati (Ir-Regolament ta’ 
Dublin III). Sabiex ittejjeb l-implimentazzjoni tas-SEKA u 
żżid il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, fl-2010, l-Unjoni 
stabbiliet l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil 
(EASO) ibbażat f’Malta. 
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Xi tfisser il-ġestjoni tal-fruntieri? 
Il-kriżi tal-migrazzjoni u l-attakki terroristiċi f’diversi pajjiżi 
tal-UE enfasizzaw il-ħtieġa li jissaħħu l-fruntieri esterni  
tal-UE. Dan isir permezz ta’: 

• l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u  
tal-Kosta.

• it-titjib tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) 
u tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) li 
jippermetti lill-gvernijiet iwettqu verifiki sistematiċi ma’ 
bażijiet tad-data rilevanti dwar il-persuni kollha li jaqsmu 
l-fruntieri esterni. 

• l-implimentazzjoni tas-sistema Ewropea l-ġdida ta’ 
informazzjoni u awtorizzazzjoni tal-ivvjaġġar. 

• l-istabbiliment ta’ regoli ġodda li jagħmlu l-bażijiet  
tad-data tal-UE aktar interoperabbli.

B’liema modi taħdem l-UE ma’ pajjiżi 
terzi fuq il-migrazzjoni? 
Dan jinvolvi kooperazzjoni li se tkun iċċentrata fuq sħubiji 
dwar il-migrazzjoni komprensivi, ibbilanċjati u mfassla 
apposta, ta’ benefiċċju reċiproku għall-partijiet involuti. 
L-idea hi li jinsab bilanċ bejn il-ġlieda kontra l-migrazzjoni 
irregolari, il-promozzjoni tal-mobbiltà u l-migrazzjoni legali. 
Fondi impenjati f’termini ta’ strumenti finanzjarji magħmula 
disponibbli għal partijiet terzi huma mod prattiku biex 
jipprova jintlaħaq dan l-għan. 

U x’miżuri għall-integrazzjoni hemm 
għal dawk li jibqgħu b’suċċess? 
Il-pjan ta’ azzjoni dwar l-integrazzjoni u l-inklużjoni 
għall-2021-2027 jippromwovi l-inklużjoni ta’ kulħadd, filwaqt 
li jirrikonoxxi l-kontribut importanti tal-migranti għall-
UE u jindirizza l-ostakli li jistgħu jfixklu l-parteċipazzjoni 
u l-inklużjoni ta’ persuni bi sfond ta’ migrazzjoni. Huwa 
mfassal fuq il-prinċipju li l-integrazzjoni inklussiva teħtieġ 
sforzi kemm mill-persuna kif ukoll mill-komunità ospitanti 
permezz ta’ akkomodazzjoni affordabbli, aċċess  
għall-edukazzjoni u għas-suq tax-xogħol. 

U inti? Il-Migrazzjoni hija suġġett 
ta’ interess għalik? X’inhuma 
l-opinjonijiet tiegħek dwaru? 
Għandek xi suġġerimenti biex  
ittejjeb id-dibattitu? 
Semma’ leħnek fuq https://futureu.europa.
eu/?locale=mt u jekk inti interessat/a torganizza 
avveniment dwar is-suġġett, irreferi għal-linji gwida 
aktar speċifiċi tagħna. 

Ħarsa lejn dak li qed jgħidu jew jissuġġerixxu ċ-ċittadini dwar 
il-migrazzjoni fuq il-Pjattaforma s’issa: 

• It-twaqqif ta’ programm ta’ integrazzjoni pan-Ewropew 
li jikkonsisti fi 3 snin ta’ tagħlim obbligatorju tal-lingwa 
(l-istudju tal-lingwa tal-pajjiż ospitanti) kif ukoll  
fil-provvista ta’ għajnuna professjonali biex wieħed isib 
impjieg u post fis-soċjetà. 

• L-iżgurar ta’ ridistribuzzjoni ġusta tar-refuġjati madwar 
l-Ewropa u l-iżgurar ta’ integrazzjoni aħjar tar-refuġjati u 
l-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali fuq  
il-postijiet tax-xogħol. 

• Politika Ewropea aktar konkreta u ġusta dwar il-
migrazzjoni ekonomika, biex jiġu stabbiliti rotot legali 
għad-dħul u biex titrawwem politika ta’ integrazzjoni 
bbażata fuq ir-rispett għad-drittijiet u t-trattament ugwali 
kemm tal-ħaddiema lokali kif ukoll tal-ħaddiema migranti, 
bħala għodda ewlenija biex jiġi indirizzat l-impatt soċjali 
tal-flussi migratorji.

• L-investiment fi statistika reali dwar l-impatt tal-
migrazzjoni fuq is-soċjetà tal-UE, u r-reklamar permezz 
tal-web u tat-TV kontra d-diżinformazzjoni permezz ta’ 
data reali.

• Li jiġi evitat li nħallsu lil pajjiżi mhux tal-UE biex iwaqqfu 
l-vjaġġ tal-migranti lejn l-UE, li tikkorrispondi għal ksur 
sistematiku tad-drittijiet u d-dinjità tal-bniedem.

Avveniment dwar il-Migrazzjoni promoss permezz  
tal-Pjattaforma taċ-Ċittadini

Avveniment organizzat dwar dan is-suġġett kien “Migrazioni, 
nazionalismi e cittadinanza europea’”. Dan ġie organizzat 
online mill-Movimento Federalisti Europei u fih ipparteċipaw 
Laura Zanfrini, lettur tas-soċjoloġija fl-Universita Cattolica di 
Milano, u Giampiero Bordino, il-President taċ-Centro Einstein 
per Studi Internazionali. Id-dibattitu iffoka fuq ir-relazzjonijiet 
Ewro-Afrikani u l-kriterji għaċ-Ċittadinanza Ewropea filwaqt 
li qies perspettiva storika tad-danni kkawżati mill-
imperjaliżmu f’eks kolonji Ewropej fl-Afrika ta’ Fuq.


