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RENDIKONT SOMMARJU TAL-GRUPP TA' ĦIDMA DWAR IL-MIGRAZZJONI 

Il-Ġimgħa 21 ta' Jannar 2022 

 

1. Ftuħ mill-President 

Il-President, is-Sur Dimitrios KAIRIDIS (Parlamenti nazzjonali, EL), ta merħba lill-parteċipanti fit-tielet 

laqgħa tal-grupp ta' ħidma, li saret f'format ibridu. Ħabbar li l-laqgħat tal-gruppi ta' ħidma se 
jixxandru fuq webstreaming kif ukoll li se jkun hemm il-possibbiltà li tiġi organizzata laqgħa lejn l-
aħħar ta' Frar. .  

Il-President osserva wkoll li ma rċieva l-ebda osservazzjoni rigward ir-rendikont sommarju tal-laqgħa 
li saret fis-17 ta' Diċembru u, għalhekk, ikkonkluda li tali rendikont sommarju ġie approvat mill-grupp 

ta' ħidma u li se jkun disponibbli, bil-lingwi kollha, fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi.  

Il-President evidenzja s-sitwazzjoni attwali tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u spjega li t-tielet sessjoni 

tal-Panel 4 kienet ġiet posposta għall-11-13 ta' Frar minħabba l-kuntest sanitarju u l-miżuri relatati, u 
għalhekk f'dan l-istadju l-Panel 4 ma fformulax rakkomandazzjonijiet. Fakkar lill-parteċipanti li r-

rakkomandazzjonijiet tal-Panels 2 u 3 taċ-Ċittadini Ewropej, kif ukoll ir-rakkamandazzjonijiet ta' 

diversi Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali, kienu disponibbli fuq il-pjattaforma. .  

Fakkar fid-dibattiti li kienu saru fil-laqgħat preċedenti, li kienu ġew organizzati fuq tliet suġġetti: 
migrazzjoni legali, migrazzjoni irregolari u ażil. Membru wieħed talab li s-sottotitoli fl-ewwel suġġett 
jiġu adattati għal lingwaġġ newtrali (ngħidu aħna "migrazzjoni regolari" minflok "migrazzjoni 

kontrollata" u "kondiviżjoni ġusta" minflok "kondiviżjoni tal-piż"). Il-President imbagħad talab lis-

Senatur Alfieri u lill-Onor. Joseph Ellis jagħtu xi informazzjoni dwar uħud minn dawn is-suġġetti.  

Is-Senatur Alfieri, li se jassumi l-presidenza tal-grupp ta' ħidma, ta preżentazzjoni dwar il-proposta 

tal-Kummissjoni "Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil" u dwar kull waħda mill-proposti leġiżlattivi, u 
insista fuq il-bżonn li jinstab il-bilanċ it-tajjeb bejn responsabbiltà u solidarjetà. L-Onor. Joseph Ellis 

iffoka fuq il-migrazzjoni legali, u enfasizza l-bżonnijiet demografiċi attwali u futuri tal-UE billi 

ssottolinja l-iskarsezza ta' ħaddiema, mentri, f'reġjuni oħra, il-popolazzjoni qiegħda tiżdied, fatt li 
jwassal fil-futur għal pressjoni migratorja ikbar fuq l-UE. Qies li l-UE kellha tagħmel eżami tal-kuxjenza 

biex tiddetermina jekk il-politiki kinux qegħdin jaħdmu. 

Il-President imbagħad talab lill-membri tal-Parlament Ewropew jillustraw is-sitwazzjoni attwali tad-

diskussjonijiet dwar dawn il-kwistjonijiet. Diversi membri indikaw li kienu se jikkoordinaw 

internament qabel ma jiddeskrivu s-sitwazzjoni attwali fil-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma.  
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2. Rapport taċ-ċittadini mill-Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej u mill-panels u l-avvenimenti nazzjonali 

dwar is-sitwazzjoni attwali tad-diskussjonijiet tagħhom relatati mal-migrazzjoni 

Il-President introduċa x-xogħol tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u saħaq fuq il-fatt li, f'dan l-istadju, il-

Panel 4 ħadem fuq l-orjentazzjonijiet, li jiffurmaw l-ewwel pass lejn ir-rakkomandazzjonijiet. Informa 

li r-rakkomandazzjonijiet tal-Panel 4 se jkunu disponibbli fi Frar wara l-laqgħa tal-Panel f'Maastricht 

(11-13 ta' Frar).  

Iċ-ċittadini mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u mill-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali ppreżentaw is-

sitwazzjoni attwali tad-diskussjonijiet tagħhom dwar il-migrazzjoni: 

- diversi ċittadini ssottolinjaw il-bżonn li jiġu rispettati d-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità 

umana f'dik li hija migrazzjoni u qiesu li din tal-aħħar kienet neċessarja għall-UE u tista' tkun 

pożittiva; 
- saħqu fuq il-bżonn ta' regoli komuni; 
- iċ-ċittadini kkritikaw is-sitwazzjoni fil-kampijiet tar-rifuġjati; 
- diversi ċittadini qasmu wkoll it-tħassib tagħhom fir-rigward tal-istrumentalizzazzjoni politika 

tal-migranti;  

- saħqu fuq il-bżonn li jingħataw rotot sikuri u legali lejn l-UE; 

- iċ-ċittadini nnutaw ukoll l-importanza tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri, fid-dawl tal-

kapaċitajiet tal-pajjiżi; 
- ġie enfasizzat ukoll il-bżonn li tiġi indirizzata l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin, 

assoċjata mal-bżonn ta' aktar perkorsi legali; 
- semmew ukoll l-importanza li tiġi żgurata integrazzjoni aktar rapida u aktar faċli, biex b'hekk 

il-migranti jkunu jistgħu jagħtu kontribut lis-soċjetà b'ħiliethom; 
- inġibdet l-attenzjoni wkoll għall-bżonn li jiġi evitat eżodu tal-imħuħ fi ħdan l-UE u fir-rigward 

tal-pajjiżi terzi; 
- ġie espress ukoll it-tħassib relatat mar-rabta bejn il-migrazzjoni u attakk speċifiku reċenti.  

Il-President imbagħad fetaħ id-diskussjoni. Fid-dibattitu mqanqal li segwa, tqajmu dawn il-punti li 

ġejjin: 

- ġie espress xettiċiżmu fil-konfront tal-Patt il-Ġdid, li tqies wisq iċċentrat fuq ir-ritorni u mhux 

fuq l-integrazzjoni. Issemmiet ukoll l-isfida li jikkonverġu l-pożizzjonijiet diverġenti tal-Istati 

Membri u dik tal-vot b'unanimità;  

- membru wieħed qajjem dubji dwar id-diskrepanza bejn l-approċċ favur il-migrazzjoni adottat 

fil-Panel u l-opinjonijiet fil-pjattaforma, li fiha l-appelli kontra l-immigrazzjoni minn barra l-UE 

ġew appoġġati. Il-membru ssuġġerixxa li s-selezzjoni ta' ċittadini minn Kantar ma kinitx 
każwali u li mis-27 ċittadin fl-ewwel sessjoni plenarja, diversi kellhom ċerta affiljazzjoni mal-
UE;  

- iċ-ċittadini oġġezzjonaw bl-aktar mod qawwi għal din l-allegazzjoni u affermaw li kienu ġew 
selezzjonati b'mod każwali kif ukoll enfasizzaw li qabel ma kellhom l-ebda rabta mal-UE. 

Rappreżentant tal-panels u l-avvenimenti nazzjonali spjega li s-27 rappreżentant nazzjonali 

taċ-ċittadini, li kienu l-uniċi parteċipanti fl-ewwel sessjoni plenarja f'Ġunju, kienu ntgħażlu 
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b'mod differenti minn fost iċ-ċittadini selezzjonati b'mod każwali fil-Panels u ma jistgħux 
jitqabblu;  

- ir-rwol tal-atturi reġjonali u lokali ġie sottolinjat, kif ukoll l-esperjenzi prattiċi tad-diversi 

reġjuni li jikkollaboraw u jiskambjaw l-aħjar prattiki.  

 

3. Preżentazzjoni tal-President dwar l-iskambji li għaddejjin fil-Pjattaforma Diġitali Multilingwi 

Il-President ippreżenta l-konstatazzjonijiet tal-pjattaforma. Stieden lil kulħadd ikompli jippromwovi l-
pjattaforma. Fid-dibattitu:  

- membru wieħed qies li r-rapport tal-pjattaforma mhuwiex imparzjali, li jidher li jibda bil-

kontributi pjuttost negattivi fir-rigward tal-migrazzjoni, għad li hemm preżenti f'livell ugwali 
vuċijiet oħra. Membru ieħor sostna l-kritika tar-rapport u b'mod partikolari l-fatt li n-numru 

tal-aktar proposti approvati ma ġiex kopert fis-sommarju eżekuttiv u li lista kompluta kienet 
kondiviża mal-Bord Eżekuttiv;  

- ġie enfasizzat li l-migrazzjoni ma jmisshiex twassal għal eżodu tal-imħuħ mill-pajjiżi terzi u ma 
għandhiex tostakola l-iżvilupp tagħhom;  

- ġie sottolinjat il-bżonn ta' appoġġ favur approċċ fil-konfront tal-migrazzjoni msejjes fuq id-

drittijiet tal-bniedem, ibbażat fuq il-valuri tal-UE, mhux fuq valuri reliġjużi, flimkien mal-
bżonn ta' protezzjoni tar-rwol tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs).  

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma, membru wieħed tal-Panel taċ-

Ċittadini ssottolinja l-importanza li jirċievu l-feedback tal-grupp ta' ħidma rigward ir-

rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini.  

4. Għeluq mill-President 

Il-President laqa' d-diskussjonijiet imqanqla u ħeġġeġ liċ-ċittadini tal-Panel 4 jifformulaw 

rakkomandazzjonijiet konkreti. Il-President temm billi qal li ma teżistix politika mingħajr nuqqas ta' 
qbil iżda, fl-aħħar mill-aħħar, għandu jinstab kunsens.  
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Anness: LISTA TA' MEMBRI 

is-Sur Carmelo ABELA Kunsill 

is-Sur Arnoldas ABRAMAVIČIUS Kunsill 

is-Sur Alessandro ALFIERI Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Abir AL-SAHLANI Parlament Ewropew 

is-Sur Konstantinos ANDREADAKIS Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Marc ANGEL Parlament Ewropew 

is-Sur Malik AZMANI Parlament Ewropew 

is-Sur Pernando BARRENA ARZA Parlament Ewropew 

is-Sur Gunnar BECK Parlament Ewropew 

is-Sur Magnus   BERNTSSON Rappreżentant lokali/reġjonali 
is-Sa Marjolijn  BULK Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sur Jaroslav  BŽOCH Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Liina CARR Sħab soċjali 

is-Sa Iness CHAKIR 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Laura Maria CINQUINI Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Gabriella CIVICO Soċjetà ċivili 
is-Sur Angel DZHAMBAZKI Parlament Ewropew 

is-Sa Karoline EDTSTADLER Kunsill 

is-Sa Julia EICHBERGER Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Joseph  ELLIS Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Harris  GEORGIADES Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Vasil GEORGIEV Kunsill 

is-Sa Elsie GISSLEGÅRD 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Sunčana GLAVAK Parlament Ewropew 

is-Sur Ľudovít  GOGA Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Hafida GUELLATI Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Gabriela HEGENBERG Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Ylva JOHANSSON Kummissjoni Ewropea 

is-Sur Dimitris  KAIRIDIS Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Jeroen LENAERS Parlament Ewropew 

is-Sur Cees   LOGGEN Rappreżentant lokali/reġjonali 
is-Sa Oudekki  LOONE Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Arminas  LYDEKA Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Kunsill 

is-Sa  Augusta  MONTARULI Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Nathalie  OBERWEIS Parlamenti nazzjonali 
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is-Sur Oszkár  ÖKRÖS Kunsill 

is-Sur Philippe OLIVIER Parlament Ewropew 

is-Sur Laurențiu  PLOSCEANU Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sa Yoomi RENSTRÖM Kumitat tar-Reġjuni 
is-Sa Desislava SIMEONOVA Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Andrzej SKIBA 
Panels taċ-Ċittadini 

Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Sara SKYTTEDAL Parlament Ewropew 

is-Sur Jordi SOLÉ FERRANDO Parlament Ewropew 

Ms Petra  STEGER Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Tuomas Heikki SUIHKONEN Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Kata TÜTTŐ Kumitat tar-Reġjuni 
is-Sur Nils UŠAKOVS Parlament Ewropew 

is-Sur Hubregt VERHOEVEN Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Dragan VOLAREVIĆ Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Krasimir ZLATINOV Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
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