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

Il-Ġimgħa 17 ta' Diċembru 2021 

 

1-      Ftuħ mill-President 

Il-President, Dimitrios KAIRIDIS (Parlamenti nazzjonali, il-Greċja), beda billi fakkar lill-membri tal-grupp 

ta' ħidma li l-kontributi taċ-ċittadini huma essenzjali għax-xogħol tal-Konferenza, u li kien se jagħmel 

ħiltu kollha biex jiżgura li jinstemgħu l-opinjonijiet u l-osservazzjonijiet taċ-ċittadini. 

Fakkar fis-sitwazzjoni li jinsabu fiha l-Panels taċ-Ċittadini Ewropej li jiffukaw fuq il-Panel 4, u enfasizza 

wkoll li r-rakkomandazzjonijiet mill-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali se jiġu wkoll diskussi fil-Plenarja u li 

xi rakkomandazzjonijiet kienu relatati mal-qasam tal-migrazzjoni. 

Irringrazzja wkoll lil dawk li kienu bagħtulu kontributi bil-miktub u enfasizza li tali kontributi ma 

setgħux jiġu kondiviżi bil-miktub mal-bqija tal-grupp ta' ħidma, u stieden lill-awturi jispjegaw bil-

fomm il-pożizzjonijiet tagħhom fi ħdan il-grupp ta' ħidma, u jtellgħu l-kontributi tagħhom fuq il-

Pjattaforma. 

 2-      Rapport taċ-ċittadini mill-Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej dwar is-sitwazzjoni attwali tad-

diskussjonijiet tagħhom 

Wara dan, ta l-kelma liċ-ċittadini kollha tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej ħalli jippreżentaw ruħhom 

(kollha kemm huma tkellmu biex jgħidu kelmtejn), u jispjegaw ir-riżultati tat-tieni sessjoni tal-Panel 

tagħhom.  

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-orjentazzjonijiet tat-tieni sessjoni, żewġ ċittadini mill-Panel 4 

spjegaw il-proċess u d-direzzjoni prinċipali li ħa l-Panel f'Novembru 2021, u semmew ukoll li, rigward 

il-kontenut, l-orjentazzjonijiet tagħhom jistgħu jinqassmu fi tliet suġġetti ewlenin li l-President kien 

illustra l-ewwel sessjoni (jiġifieri l-migrazzjoni legali, il-migrazzjoni irregolari u l-politika tal-ażil), għad 

li osservaw li ċerti kwistjonijiet kienu trasversali u jistgħu jidħlu f'suġġetti ieħor, ir-raba' wieħed, bl-

isem "Oħrajn". Semmew b'mod partikolari dan li ġej: 

-          ħadd miċ-ċittadini tal-Panel ma semma l-għeluq tal-fruntieri; 

-          ir-riforma tas-sistema ta' Dublin issemmiet spiss fil-Panel; 

-          l-Ewropa għandu jkollha politika migratorja komuni u effiċjenti; 

-          l-Ewropa għandha tippromwovi s-solidarjetà fost l-Istati Membri, u forsi tbiddel il-proċess 

deċiżjonali biex l-Istati Membri jikkollaboraw u jwettqu tqassim ġust tal-migranti; 

-          l-Ewropa għandha tagħti l-istess appoġġ lill-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu; 
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-          l-Ewropa għandha tieħu approċċ proattiv fil-konfront tal-migrazzjoni. L-Ewropa għandha 

taħdem fuq kawżi differenti, faqar minħabba l-klima, eċċ. u taħdem mal-pajjiżi ta' oriġini;   

-          l-Ewropa għandha ssaħħaħ ir-rwol ta' Frontex; 

-          iċ-ċittadini ssuġġerew it-twaqqif ta' aġenzija Ewropea ġdida għall-koordinament tal-politiki 

nazzjonali tal-Istati Membri; 

-          l-UE għandha timplimenta modi legali għall-migrazzjoni, ngħidu aħna l-istudju u x-xogħol, 

inkwantu l-UE għandha bżonn ċerti ħiliet; 

-          approċċ Ewropew komuni fil-konfront tal-ażil; 

-          il-migranti jiġu informati dwar dak li jkun jistennihom fl-UE; 

-          ġlieda kontra l-migrazzjonijiet irregolari bis-saħħa tal-ftuħ ta' modi legali, komunikazzjoni 

bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi ta' oriġini dwar il-perkorsi legali tal-migrazzjoni. 

Membru tal-grupp ta' ħidma esprima dispjaċir għall-fatt li l-laqgħat ma setgħux isiru f'Novembru. Il-

President iċċara li, għal raġunijiet loġistiċi, kien diffiċli li jiġu kkonvokati laqgħat formali tal-grupp ta' 

ħidma, li jkollhom bżonn interpretazzjoni, iżda indika li kienet saret laqgħa informali bejnu, is-Sur 

Alfieri (il-President li jmiss) u ċ-ċittadini li setgħu jitkellmu bl-Ingliż, biex isir skambju dwar il-metodi ta' 

ħidma, li kienet produttiva ħafna. Indika wkoll li kien se jeżamina dak li seta' jsiru biex ikun hemm aktar 

laqgħat. 

 Il-President imbagħad għamel żewġ mistoqsijiet liċ-ċittadini: 

-          jekk kinux jaħsbu li s-suġġett tal-migrazzjoni kienx polarizzat; 

-          jekk kinux jaħsbu li t-tliet kategoriji ssuġġeriti minnu setgħux jintużaw għall-organizzazzjoni 

tax-xogħlijiet tal-grupp ta' ħidma, jew jekk iċ-ċittadini ħassux li kien hemm bżonn kategorija 

oħra. 

Iċ-ċittadini tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej qablu, fil-biċċa l-kbira tagħhom, li, fid-diskussjonijiet tal-

Panel, l-opinjonijiet ma kinux daqstant polarizzati kif mistenni, u li d-diskussjonijiet kienu kostruttivi 

ħafna. Ċittadin minnhom iżda rrimarka l-fatt li dan seta' kien minħabba l-fatt li l-maġġoranza taċ-

ċittadini disposta tieħu sehem fil-Konferenza tkun taħsibha b'mod pożittiv fir-rigward tal-UE u tal-

migrazzjoni. 

  

3-      Diskussjoni dwar it-Tielet Rapport Interim mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi 

Il-President talab lis-Sur Alfieri, li fis-sena d-dieħla se jkun il-President tal-grupp ta' ħidma, iforni 

sinteżi tal-kapitolu tar-rapport dwar il-migrazzjoni. Is-Sur Alfieri ta stampa komprensiva tad-diversi 

opinjonijiet espressi. 

 Is-Sur Alfieri mbagħad talab liż-żewġ membri lill-grupp ta' ħidma, li offrew ruħhom volontiera waqt 

l-ewwel laqgħa tal-grupp ta' ħidma, ikunu responsabbli mis-suġġetti ewlenin "migrazzjoni regolari" u 

"migrazzjoni irregolari", biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. 

Dawn qablu mal-opinjonijiet li esprimew iċ-ċittadini, fissru l-entużjażmu tagħhom biex jisimgħu u 

jaqraw is-suġġerimenti taċ-ċittadini tal-Panel 4 u faħħrulhom xogħolhom.  

Ir-reazzjonijiet mill-membri ma kinux jippuntaw, b'mod konsistenti, lejn direzzjoni waħda. Uħud mill-

membri, minn naħa, irrimarkaw ir-rabta b'saħħitha mas-sigurtà u mal-ġlieda kontra l-kriminalità 
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("migrazzjoni tal-massa fiż-żminijiet tal-gwerra") flimkien mal-appell biex il-baġit tal-Unjoni jiffinanzja 

l-ostakli fiżiċi biex "il-kriminali jinżammu barra", min-naħa l-oħra, oħrajn appellaw biex il-finanzjamenti 

mill-baġit tal-UE jkunu ddestinati għal kundizzjonijiet ta' akkoljenza aħjar, ir-riunifikazzjoni tal-familji, 

l-edukazzjoni, l-opportunitajiet ġusti għall-aċċess għat-taħriġ, it-tisħiħ tal-ħiliet li jwasslu għal 

integrazzjoni aħjar fis-suq tax-xogħol fl-UE kollha. Saru wkoll appelli għal aktar rieda biex isiru 

investimenti fil-Qafas ta' Risistemazzjoni tal-Unjoni fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan. Bosta 

membri talbu li jiġu indirizzati b'urġenza s-sitwazzjonijiet li fihom il-migranti jintużaw għal skopijiet 

politiċi ("strumentalizzazzjoni") u talbu li ssir riforma tar-regoli ta' Schengen għal aktar traċċament u 

traċċament aħjar tal-movimenti tal-migranti. Uħud talbu wkoll ir-reviżjoni tar-regoli ta' Dublin ħalli jiġi 

żgurat li l-migranti ma jkunux "imġiegħla jibqgħu" f'post wieħed iżda jkunu jistgħu jiċċaqalqu fl-Ewropa 

kollha (movimenti sekondarji). Ġie sottolinjat minn oħrajn li l-opinjonijiet kollha għandhom 

jinstemgħu, anki ta' dawk li "jaħdmu fis-skiet 'il bogħod mill-politika", u li l-isforzi għandhom ikunu 

kkonċentrati fuq il-protezzjoni tal-fruntieri esterni mill-flussi migratorji. 

Membru minnhom osserva li l-kontributi mqassma skont l-Istati Membri, disponibbli fuq il-

Pjattaforma, kienu ferm utli, u osserva li l-migrazzjoni spiss ikklassifkat bħala l-aħħar jew ta' qabel 

tal-aħħar f'termini ta' suġġetti diskussi fuq il-Pjattaforma. 

  

4-      Għeluq mill-President 

Il-President indika li t-tielet sessjoni tal-Panel 4 x'aktarx se tiġi posposta għal Frar minħabba l-kuntest 

sanitarju attwali, u li l-Kopresidenti, flimkien mal-Presidenza Franċiża, kellhom isibu modi biex 

tinżamm l-ispinta u jaf iħabbru l-prolungament tad-durata tal-Konferenza, u semma li aktar 

informazzjoni se tkun ċertament disponibbli fil-bidu tas-sena. 

Ikkonkluda billi rringrazzja lil kulħadd tal-parteċipazzjoni tagħhom, u fakkar li l-membri tal-grupp ta' 

ħidma kellhom l-indirizz tal-posta elettronika tiegħu f'każ li xtaqu jagħmlu kuntatt miegħu. 
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