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

It-Tlieta 1 ta' Marzu 2022, 17.30 – 19.30 (online) 

 

1. Ftuħ mill-President 

Presidenti suċċessivi: Alessandro Alfieri, Membru tas-Senat Taljan, l-Italja; Dimitris Kairidis, Membru 
tal-Parlament Elleniku, il-Greċja 

Il-President, is-Sur Alfieri, fetaħ il-laqgħa u esprima solidarjetà sħiħa mal-poplu Ukren, u sejjaħ il-
gwerra u l-aggressjoni kontra l-Ukrajna bħala punt ta' żvolta għall-Ewropa, anke fir-rigward ta' 
kwistjonijiet ta' migrazzjoni. 

Il-President ħabbar li r-rendikont sommarju tal-laqgħa preċedenti, li saret fil-21 ta' Jannar, tqies 
approvat u kien se jiġi tradott bil-lingwi kollha u jittella' fuq il-pjattaforma. 

2. Preżentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali b'rabta mal-migrazzjoni 

Iċ-ċittadini li ħadu sehem fil-Panels taċ-Ċittadini Ewropej ma xtaqux jippreżentaw ir-
rakkomandazzjonijiet kollha waħda waħda, iżda ppreferew jiddeskrivu r-rakkomandazzjonijiet adottati 
mill-Panel b'rabta mal-migrazzjoni.  

Tkellmu żewġ ċittadini tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej u esponew ir-rakkomandazzjonijiet dwar il-
politika tal-ażil u tal-integrazzjoni, u dwar il-migrazzjoni legali. Wieħed miċ-ċittadini ma setax jitkellem 
minħabba problemi tekniċi. 

Fost l-oħrajn, huma qalu li:   

§ hemm ħafna rakkomandazzjonijiet li jikkoinċidu;  

§ il-biċċa l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet kienu dwar il-politika tal-ażil;  

§ huma konxji mis-sitwazzjoni fl-Ukrajna, li turi li s-sistema tal-migrazzjoni fl-Ewropa ma taħdimx 
kif suppost;  

§ hemm bżonn ta' sistema uniformi li tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem fil-livell Ewropew;  

§ hemm bżonn approċċ komuni, mhux biss ta' regoli uniformi, iżda anke ta' appoġġ lill-Istati 
Membri, speċjalment l-Istati Membri tal-fruntiera;  

§ is-solidarjetà hija kruċjali, speċjalment fir-rigward tal-ġestjoni tal-applikanti għal ażil;  

§ hemm bżonn proċeduri komuni bbażati fuq prattiki komuni;  

§ iċ-ċittadini jistennew strutturi ta' akkoljenza aħjar; 
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§ id-Direttiva dwar standards minimi għal dawk li jfittxu ażil għandha tiġi sostitwita 
b'Regolament obbligatorju;  

§ l-implimentazzjoni għandha tiġi mmonitorjata fil-livell Ewropew ukoll;  

§ l-UE għandha tipprovdi assistenza lill-Istati Membri fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal ażil;  

§ it-talbiet għal ażil, inkluża r-ridistribuzzjoni, għandhom jiġu vvalutati aktar malajr u, jekk l-
applikazzjoni tiġi rifjutata, il-migranti għandhom jiġu rimpatrijati; 

§ fl-aħħar nett, l-integrazzjoni u r-ritorn tal-migranti għandhom jiġu ridiretti lejn l-Istati Membri 
tal-fruntieri Ewropej li huma l-aktar esposti għall-flussi migratorji. 

Wara din il-preżentazzjoni, ir-rappreżentanti tal-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali Netherlandiżi (NL) u 
Litwani (LT) b'rakkomandazzjonijiet dwar it-tema tal-migrazzjoni ppreżentaw ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet tagħhom, jiġifieri: 

§ id-dibattitu m'għandux jinsa punti aktar sottili, u għandha tingħata aktar attenzjoni lir-
raġunijiet għala n-nies jaħarbu minn pajjiżi perikolużi (panel taċ-ċittadini NL); 

§ id-distribuzzjoni tar-rifuġjati għandha tkun ġusta, bi kriterji ċari (panel taċ-ċittadini NL); 

§ l-UE għandha tgħin lill-pajjiżi mnejn joriġinaw il-migranti b'għarfien u b'esperjenza biex 
jittaffew il-kawżi tal-migrazzjoni, bħat-tibdil fil-klima u l-kunflitti (panel taċ-ċittadini NL); 

§ titwaqqaf kummissjoni fil-livell tal-UE, iddedikata għall-isfidi relatati mal-migrazzjoni, li 
tiggarantixxi risposta aktar rapida għall-kriżijiet tal-migrazzjoni u tfassal linji gwida komuni 
għall-ġestjoni tal-migrazzjoni (panel taċ-ċittadini LT); 

§ nerġgħu lura għall-kwistjoni ta' sistema ta' kwoti fil-livell tal-UE (panel taċ-ċittadini LT); 

§ tiġi rieżaminata l-politika miftuħa tal-UE dwar il-migrazzjoni (panel taċ-ċittadini LT); 

§ isiru diskussjonijiet aktar attivi dwar kwistjonijiet ta' politika dwar il-migrazzjoni u jibdew 
taħditiet dwar l-isfidi relatati mal-migrazzjoni (panel taċ-ċittadini LT); 

§ l-UE għandha ssegwi politika attiva u rigoruża fil-konfront ta' Stati li jużaw il-flussi migratorji 
bħala għodda għal attakki ibridi (panel taċ-ċittadini LT). 

Minħabba problemi tekniċi, wieħed miċ-ċittadini li jirrappreżenta l-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali 
Franċiż ma setax jitkellem. 

Minħabba dawn il-problemi, li ma ppermettewx lil żewġ ċittadini jippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
tagħhom, il-President iddeċieda li l-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma, li għandha ssir fi Strasburgu, 
tibda b'segwitu mogħti lill-preżentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini.  

3. Skambju ta' fehmiet dwar ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini  

Id-diskussjoni fil-grupp ta' ħidma kienet organizzata madwar dawk ir-rakkomandazzjonijiet jew 
mistoqsijiet marbuta mal-migrazzjoni (19). 
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Il-President stieden lill-Viċi President Schinas, li ħa sehem f'dan il-Grupp ta' Ħidma fuq bażi 
eċċezzjonali, jippreżenta l-fehmiet tiegħu dwar il-Konferenza u dwar ir-rakkomandazzjonijiet taċ-
ċittadini. Il-Viċi President Schinas enfasizza dan li ġej:  

- l-importanza li d-diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa tkompli anke f'dan il-mument imdallam 
minn avvenimenti bla preċedent li ħsibna li jagħmlu parti mill-passat; 

- il-proċess tal-Konferenza għandu jikkonċerna aktar ċittadini (approċċ minn isfel għal fuq): 
m'għandhiex tkun il-Kummissjoni ("Brussell") li tmexxi (approċċ minn fuq għal isfel);   

- laqa' r-rikkezza tal-kontributi u r-rakkomandazzjonijiet, u enfasizza li huma allinjati bis-sħiħ mal-
ħidma tal-Kummissjoni, fil-kuntest ta' qafas olistiku, komprensiv u ta' koeżjoni tal-UE għall-politiki 
dwar il-migrazzjoni u l-ażil. Il-Viċi President iddispjaċih li minkejja s-saħħa ekonomika u l-
importanza tagħha fid-dinja, l-Unjoni għad m'għandhiex politika komuni dwar il-migrazzjoni; 

- enfasizza li ż-żminijiet ta' strumentalizzazzjoni li għaddejjin minnhom bħalissa, il-kriżi fl-Ukrajna u 
l-insigurtà dejjem akbar fid-dinja jġegħluna nagħmlu progress malajr u naqblu dwar il-Patt. Huwa 
ppreżenta l-pilastri ewlenin tal-Patt bħala "dar bi tliet sulari":  

o il-pjan terran – ir-relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu – il-bżonn ta' ftehimiet 
ta' sħubija mal-ġirien biex, minflok immigrazzjoni klandestina, tiġi offruta ħajja aħjar fil-
postijiet ta' oriġini;  

o l-ewwel sular – sistema kollettiva robusta tal-UE għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni – 
mhuwiex etiku, ġust u politikament aċċettabbli li din ir-responsabbiltà tiġi ddelegata 
esklużivament lill-Istati Membri fejn il-migranti jaslu l-ewwel; din hija responsabbiltà 
kollettiva tal-UE li trid tittieħed flimkien mill-pajjiżi kollha tal-UE bi proċeduri ta' ażil 
uniformi;  

o is-sular ta' fuq: solidarjetà u kondiviżjoni tal-piżijiet – kull wieħed mis-27 Stat Membru 
jkollu jassumi, fuq bażi ta' ridistribuzzjoni, it-taħlita xierqa ta' solidarjetà biex kulħadd 
jikkontribwixxi għar-responsabbiltà tal-ġestjoni tal-migrazzjoni. 

 
Il-membri tal-grupp ta' ħidma ġeneralment laqgħu pożittivament ir-rakkomandazzjonijiet adottati mill-
Panels taċ-Ċittadini Ewropej u Nazzjonali. Matul l-iskambju, issemmew il-punti li ġejjin: 

- issemma l-bżonn tar-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-kundizzjonijiet ta' akkoljenza (2013/33/UE);  

- il-bżonn ta' assistenza aħjar (eż. kundizzjonijiet ta' akkoljenza, edukazzjoni, integrazzjoni) għal 
minuri mhux akkumpanjati u gruppi vulnerabbli; 

- reviżjoni/abolizzjoni tar-"regoli ta' Dublin"; 

- l-azzjoni esterna tkun iċċentrata biex tindirizza l-kawżi profondi tal-migrazzjoni fil-pajjiżi terzi 
(fosthom it-tibdil fil-klima u l-kunflitti, ir-ritorn u r-riammissjoni f'pajjiżi sikuri u l-prevenzjoni 
ta' flussi minn pajjiżi mhux sikuri (flimkien ma' titjib fil-protezzjoni tal-fruntieri esterni));  

- integrazzjoni aħjar (il-valur miżjud li jġibu magħhom ir-rifuġjati fl-UE);  

- distinzjoni bejn rifuġjati u migranti;  

- kriterji ċari għal distribuzzjoni ġusta tar-rifuġjati fost il-pajjiżi tal-UE;  
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- l-importanza tal-implimentazzjoni tal-linji gwida komuni dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni, ta' 
sistema ta' kwoti għall-migranti li torbot il-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) mas-
solidarjetà, ta' politika aktar effikaċi kontra l-istrumentalizzazzjoni tal-migranti għal skopijiet 
politiċi u azzjoni komuni kontra l-attakki ibridi, azzjoni komuni iżda wkoll kritika qawwija kontra 
l-pożizzjoni tal-Kummissjoni kontra l-finanzjament ta' ostakli fiżiċi li jitqiesu neċessarji;  

- ir-rwol importanti tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għall-integrazzjoni tal-migranti u għal bidla 
fil-mentalità favur lingwaġġ u messaġġi pożittivi dwar it-tema tal-migrazzjoni;  

- f'intervent ġie espress rikonoxximent partikolari għar-rakkomandazzjonijiet 7, 10, 27 u 31 dwar 
l-aċċess għall-impjiegi, id-drittijiet tax-xogħol indaqs, ir-regolarizzazzjoni rapida tal-istatus;  

- żieda fir-rwol importanti ta' Frontex; 

- membru wieħed laqa' pożittivament ir-rakkomandazzjoni 40 dwar l-importanza tas-
solidarjetà, u enfasizza li l-Patt jirrappreżenta rielaborazzjoni totali tas-sistema migratorja u 
esprima t-tama li n-negozjati dwar il-proposti leġiżlattivi jibdew malajr; 

- ġie enfasizzat il-bżonn ta' sistema tal-ġestjoni tal-migrazzjoni uniformi u trasparenti, ibbażata 
fuq is-solidarjetà u fir-rispett sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem; 

- il-bżonn li jiġu indirizzati l-kawżi profondi tal-migrazzjoni; 

- jiġu offruti perkorsi sikuri u legali b'mekkaniżmu awtomatiku ta' rilokalizzazzjoni, u ġiet 
espressa kritika dwar il-fatt li hemm piż kbir wisq fuq il-pajjiżi l-aktar esposti; 

- ir-rakkomandazzjonijiet finali għandhom ikunu inklużivi, l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
kollha li jkunu ġejjin minn sorsi differenti, fosthom il-Pjattaforma, għandhom ikunu inklużi; 

- l-importanza tal-aspetti esterni tal-migrazzjoni u b'mod partikolari s-sħubijiet reċiproċikament 
vantaġġużi ma' pajjiżi terzi; 

- ġiet enfasizzata l-protezzjoni tal-fruntieri esterni u tas-sigurtà – it-theddida tal-
istrumentalizzazzjoni/tal-gwerra ibrida; 

- ġiet enfasizzata l-importanza li tiġi evitata sistema li ħolqot fatturi ta' attrazzjoni għall-migranti; 

- fir-rigward tal-kwistjoni tal-protezzjoni temporanja, il-"permessi ta' residenza abbażi tad-dritt 
nazzjonali" tfisser li ċ-ċittadini Ukreni jkollhom immorru lura pajjiżhom ladarba tispiċċa l-kriżi.  

Il-President stieden lill-Viċi President Schinas jagħti r-reazzjoni tiegħu għad-dibattitu. Il-Viċi President 
iċċara l-punti li ġejjin:  

- il-prijoritajiet għandhom tendenza li jkunu frammentati; approċċi/soluzzjonijiet parzjali 
mhumiex validi, jeħtieġ li l-aspetti kollha jinbnew b'mod indaqs u jkunu reżiljenti biex jgħinu 
lill-UE tlaħħaq b'mod effikaċi u sostenibbli mal-flussi migratorji; huwa ta' importanza 
fundamentali li jintlaħaq bilanċ politiku tajjeb bejn ir-responsabbiltà u s-solidarjetà, li fih is-
soluzzjonijiet ikunu kapaċi jindirizzaw il-bżonnijiet ta' kull Stat Membru, indipendentement 
mill-pożizzjoni ġeografika;  

- il-migrazzjoni legali – l-Ewropa għandha bżonn ħaddiema kwalifikati f'bosta setturi, 
pereżempju s-saħħa, il-qasam diġitali, l-ekonomija ekoloġika u ċ-ċibersigurtà; huwa importanti 
li tiġi organizzata sistema ta' migrazzjoni legali li tkun taqbel mal-bżonnijiet, bis-saħħa tal-
għarfien espert disponibbli fil-pajjiżi ġirien (tal-UE) ħalli jiġu prodotti sħubijiet ta' ħiliet u talenti; 
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- il-Viċi President ħabbar li l-Kummissjoni Ewropea dalwaqt se tadotta proposti biex tattiva d-
Direttiva dwar il-protezzjoni temporanja, b'hekk toffri protezzjoni temporanja lill-persuni li 
ġejjin mill-Ukrajna bil-għan li jiġi żgurat aċċess awtomatiku għas-saħħa, għall-edukazzjoni u 
għas-sistema tal-alloġġi, u jingħataw permessi ta' residenza. Din il-miżura tirrappreżenta wkoll 
mezz biex tingħata għajnuna lill-Istati Membri l-aktar esposti f'termini ta' akkoljenza u 
tikkostitwixxi biċċa mill-mużajk tar-risposta tal-UE għall-gwerra fl-Ukrajna. 

4. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President preċedenti 

Il-President preċedenti feraħ liċ-ċittadini għall-impenn u għall-ħidma sfiqa tagħhom. Esprima wkoll 
tama fir-rigward tar-riżultati tal-Konferenza. 

5. Għeluq mill-President 

Il-President informa lill-membri li l-laqgħa li jmiss tal-grupp ta' ħidma se ssir fil-11 ta' Marzu 2022 fi 
Strasburgu, u enfasizza li ċ-ċittadini se jiġu mistiedna jiddiskutu għal darb'oħra r-rakkomandazzjonijiet 
tagħhom.   
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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 CIVICO Panels taċ-ċittadini 
nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Sara SKYTTEDAL Parlament Ewropew 
is-Sur Jordi SOLÉ FERRANDO Parlament Ewropew 
is-Sa 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 

 


