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RENDIKONT SOMMARJU TAS-SITT LAQGĦA TAL-GRUPP TA' ĦIDMA DWAR 

IL-MIGRAZZJONI  
 

Il-Ġimgħa, 25 ta' Marzu 2022, 09,00 – 11.30 u 14.00 – 16.00 

 

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. Huwa spjega li l-abbozzi ta' proposti kienu ġew abbozzati 

f'kull wieħed mit-tliet raggruppamenti ((i) migrazzjoni legali, (ii) migrazzjoni irregolari, (iii) ażil, 

integrazzjoni), u li kull abbozz ta' proposti kien strutturat b'objettiv ġenerali u b'sensiela ta' miżuri, fejn 

kull miżura tirreferi direttament għar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini. Huwa spjega li l-abbozzi ta' 

proposti tħejjew maż-żewġ Presidenti suċċessivi, il-portavuċi u l-viċi portavuċi, bl-appoġġ tas-

Segretarjat Komuni.  

Il-President enfasizza li l-abbozzi ta' proposti għandhom l-għan li jirrispettaw is-sens u l-ispirtu tar-

rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini mill-panel taċ-ċittadini Ewropej u l-panel taċ-ċittadini Nazzjonali, u 

fakkar li l-għan kien li jintlaħaq l-akbar kunsens possibbli dwar l-abbozzi ta' proposti.   

Il-President informa wkoll lill-membri tal-grupp ta' ħidma dwar il-panel Taljan taċ-ċittadini nazzjonali, 

li reċentement ikkonkluda l-ħidma tiegħu, u ppreżenta t-tliet rakkomandazzjonijiet relatati ma' 

kwistjonijiet ta' migrazzjoni.  

Il-President ħabbar li r-rendikont sommarju tal-laqgħa preċedenti, li saret fil-11 ta' Marzu 2022, tqies 

approvat u kien se jiġi tradott bil-lingwi kollha u jittella' fuq il-pjattaforma. 

2. Intervent tal-Portavuċi 

Il-portavuċi laqa' d-diskussjonijiet pożittivi li saru mal-Presidenti suċċessivi biex issir ħidma fuq l-

abbozzi ta' proposti, u ttama li ssir diskussjoni produttiva fil-grupp ta' ħidma.  

3. Preżentazzjoni mill-President preċedenti tal-kontributi dwar il-pjattaforma diġitali multilingwi 

Il-President preċedenti, is-Sur Kairidis, laqa' l-progress miksub fil-grupp ta' ħidma, u rrikonoxxa l-

impetu l-ġdid li rriżulta mill-avvenimenti fl-Ukrajna u mill-kriżi tar-rifuġjati. Huwa rrifletta wkoll b'mod 

pożittiv dwar it-turija ta' solidarjetà f'dan ir-rigward.  

Is-Sur Kairidis ġabar fil-qosor l-input mill-aħħar rapport tal-pjattaforma, skont ir-raggruppamenti tal-

grupp ta' ħidma: 

- Dwar il-migrazzjoni legali, il-kontributi jiffukaw prinċipalment fuq il-ħtieġa ta' politika tal-

migrazzjoni li tirnexxi flimkien ma' integrazzjoni aħjar, pereżempju permezz ta' programmi 

universitarji, kif ukoll aktar informazzjoni u edukazzjoni. Barra minn hekk, issemmiet ukoll il-

ħtieġa li tinbidel in-narrattiva biex jiġu enfasizzati l-vantaġġi pożittivi tal-migrazzjoni. 
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- Dwar il-migrazzjoni irregolari, il-kontributi jitolbu protezzjoni aħjar tal-fruntieri tal-art u tal-

baħar tal-Ewropa, b'aktar appoġġ għall-Istati tal-fruntiera tal-UE. Il-kontributi jirriflettu wkoll 

dwar kif għandhom jiġu miġġielda attakki bħall-attakki ibridi Belarussi. Barra minn hekk, 

issemmiet ukoll il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni u li l-pajjiżi ta' 

oriġini jiġu megħjuna b'aktar għajnuna għall-iżvilupp u b'għajnuna aħjar li twassal għal 

azzjonijiet trasparenti u tanġibbli. Il-kontributi fuq il-pjattaforma jirreferu wkoll għall-

migrazzjoni marbuta mat-tibdil fil-klima.  

- Dwar is-suġġett "ażil, integrazzjoni", il-kontributi jappellaw għal politika komuni dwar il-

migrazzjoni bbażata fuq is-solidarjetà u d-drittijiet tal-bniedem, ir-rispett tad-drittijiet tal-

bniedem u tal-liġi, kif ukoll politika ta' ritorn effiċjenti għal persuni li ma jingħatawx status ta' 

ażil.  

4. Preżentazzjoni u diskussjoni dwar l-abbozzi ta' proposti, skont ir-raggruppamenti annessi, bil-

ħsieb li jiġu ppreżentati abbozzi ta' proposti lill-Plenarja fis-26 ta' Marzu 2022 

Il-membri tal-gruppi ta' ħidma laqgħu l-abbozzi ta' proposti, u sabu li kienu fidili għar-

rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini Ewropej. B'mod ġenerali, esprimew appoġġ għall-biċċa l-kbira 

minnhom u qasmu l-kummenti u r-rimarki tagħhom skont il-miżura:  

  

Raggruppament I, migrazzjoni legali – Abbozz ta' proposta 1 

Miżura 1: ma sar ebda kumment.  

Miżura 2: intalab li l-abbozzar ikun aktar konkret, billi jirreferi għas-Sħubijiet ta' Talent. The  

Miżura 3: saru suġġerimenti biex jittejjeb l-abbozzar, pereżempju billi ssir referenza għal "kwalifiki 

rilevanti" u billi jittejjeb "il-funzjonament" tal-"karta blu".  Ġiet diskussa wkoll il-ħtieġa li jiġi indirizzat 

l-eżodu ta' mħuħ mill-pajjiżi terzi.  

Miżura 4: ġiet enfasizzata r-rabta mal-miżura 2. Saret diskussjoni dwar il-bidla tal-kelma "skrinjar" għal 

"tqabbil tal-provvista u d-domanda ta' ħiliet", biex il-ħsieb intiż jiġi rifless aħjar. Issemmiet ukoll il-

ħtieġa li tiġi ssottolinjata aħjar in-natura "online". 

Miżura 5: saret diskussjoni dwar ir-rwol tat-trade unions, bis-suġġeriment li jiżdied it-terminu "fil-livell 

nazzjonali" mal-formulazzjoni eżistenti ta' "fil-livell transnazzjonali", li ssir referenza għad-drittijiet tal-

ħaddiema u li tinstab referenza ġdida għat-terminu "armonizzazzjoni".   

Miżura 6: sar kumment biex il-formulazzjoni ssir aktar pożittiva.  

Miżura 7: sabiex tiġi riflessa aħjar it-tifsira tar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini, ġie ssuġġerit li din il-

proposta tinżamm fit-tielet raggruppament.  

Raggruppament II, migrazzjoni irregolari – Abbozz ta' proposta 1 

Miżura 1: ġie ssuġġerit li din il-miżura titmexxa 'l isfel, kif ukoll li tingħaqad mal-miżura 3. Saru wkoll xi 

suġġerimenti dwar l-abbozzar, eż. iż-żieda ta' "biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-fruntieri esterni kollha" 
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ħalli tiġi riflessa l-formulazzjoni tar-rakkomandazzjoni taċ-ċittadini. Ġiet enfasizzata wkoll ir-referenza 

għar-responsabbiltà tal-Frontex.  

Miżura 2: sar suġġeriment biex tiżdied il-kelma "soċjali" mat-terminu "żvilupp ekonomiku" eżistenti. 

Xi membri ddiskutew ukoll jekk iż-żieda ta' referenza għal "politiki kummerċjali ġusti u bilanċjati" kinitx 

rilevanti. Il-President indika li din id-diskussjoni hija kompetenza ta' grupp ta' ħidma ieħor (L-UE fid-

Dinja), u li l-enfasi għandha tibqa' fuq il-migrazzjoni. 

Raggruppament II, migrazzjoni irregolari – Abbozz ta' proposta 2 

Miżura 1: diversi membri ssuġġerew li tiżdied referenza għal "gruppi vulnerabbli". 

Miżura 2: sar suġġeriment biex jiġi speċifikat li "integrazzjoni" għandha tirreferi għal migranti u rifuġjati 

regolari u "ritorn/ripatrijazzjoni" għandha tirreferi għal migranti irregolari. Issemma wkoll ir-rwol tal-

awtoritajiet lokali u reġjonali rilevanti, kif ukoll tas-soċjetà ċivili.  

Raggruppament III, ażil, integrazzjoni – Abbozz ta' proposta 1 

Diversi membri kkummentaw dwar il-formulazzjoni użata fit-titolu tal-objettiv ġenerali, b'referenza 

għall-konnotazzjoni negattiva tat-terminu "kondiviżjoni tal-piżijiet".  

Miżura 1: ġie ssuġġerit li tiżdied referenza għar-rispett tal-liġi interna, kif ukoll għall-ħtieġa li jitħaffef 

il-proċess ta' akkoljenza tal-persuni li jfittxu l-ażil. Intalab li tiġi inkluża referenza għat-titjib tat-

trasparenza u r-responsabbiltà; saret ukoll diskussjoni dwar ir-rwol tal-Frontex u l-proċeduri ta' 

skrinjar fil-fruntiera esterna. 

Miżura 2: Tqajmu xi dubji dwar din il-miżura, fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tad-

Direttiva 2013/33. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Schinas intervjena biex jiċċara s-sitwazzjoni. 

Iddikjara li l-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali mhumiex armonizzati fl-Istati Membri differenti, 

għalhekk regolament ma jkunx possibbli, u għaldaqstant issuġġerixxa l-formulazzjoni li ġejja: jitjiebu l-

istandards minimi għall-akkoljenza tal-persuni li jfittxu l-ażil stabbiliti fid-Direttiva 2013/33/UE 

permezz ta' miżuri leġiżlattivi aktar b'saħħithom biex itejbu l-istrutturi ta' akkoljenza u l-alloġġi. 

Miżura 3: sar suġġeriment biex il-kelma "sostituzzjoni" tinbidel b'"reviżjoni", u biex il-frażi 

"kondiviżjoni tal-piżijiet" tinbidel b'"solidarjetà u sehem ġust tar-responsabbiltà". Membru wieħed 

semma li s-solidarjetà għandha tkun volontarja, peress li l-esperjenza tal-2015 uriet li s-solidarjetà 

volontarja biss tista' taħdem u li s-solidarjetà tista' tieħu forom differenti wkoll, mhux biss ir-

ridistribuzzjoni tal-migranti; membri oħra saħqu fuq il-ħtieġa tas-solidarjetà u tar-ridistribuzzjoni tal-

persuni li jfittxu l-ażil fost l-Istati Membri.  

Miżura 4: Minbarra l-frażi eżistenti "minorenni mhux akkumpanjati", ġie ssuġġerit li tiżdied referenza 

għall-"minorenni kollha".  

Miżura 5: ġie ssuġġerit li tiżdied referenza għaż-żieda fir-riżorsi finanzjarji u umani, kif ukoll il-

kapaċitajiet ta' ġestjoni.  

Raggruppament III, ażil, integrazzjoni – Abbozz ta' proposta 2 

Minħabba limitazzjonijiet ta' ħin, il-miżuri 1 u 2 ġew diskussi flimkien. 
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Miżura 1: issemmiet il-ħtieġa li tiżdied ukoll referenza għal "attivitajiet", minbarra l-formulazzjoni 

attwali ta' "korsijiet ta' integrazzjoni".  

Miżura 2: tqies meħtieġ li jiżdied l-ambitu ġeografiku "fl-UE kollha".  

Minbarra l-intervent imsemmi hawn fuq dwar il-kwistjoni speċifika tal-kundizzjonijiet ta' akkoljenza, 

il-Viċi President Schinas enfasizza wkoll l-importanza tal-attivazzjoni tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni 

Temporanja b'deċiżjoni unanima storika tal-Istati Membri fil-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni fit-

3 ta' Marzu li tagħti "aċċess awtomatiku, immedjat u mingħajr kundizzjonijiet għall-edukazzjoni, is-

saħħa, is-suq tax-xogħol u l-permessi ta' residenza". Fit-tieni stadju attwali, il-ħidma qed tiffoka fuq il-

ħolqien, mal-Istati Membri, u l-mobilizzazzjoni tal-finanzjament (EUR 3.5 biljun), il-kundizzjonijiet 

tanġibbli, biex id-Direttiva tiġi implimentata. Barra minn hekk, il-Viċi President issottolinja l-kontribut 

importanti tal-migranti biex tingħata ħajja ġdida lis-sistema soċjali Ewropea, tingħata spinta lis-swieq 

tax-xogħol Ewropej u lill-ekonomija u jinstabu ħiliet f'setturi li jaqblu mal-ħtiġijiet tal-Istati Membri. Il-

perkorsi legali għall-migrazzjoni jistgħu jkunu opportunità għall-Ewropa. Il-Viċi President ikkonferma li 

l-Kummissjoni lesta tagħti segwitu pożittiv lir-rakkomandazzjonijiet tal-Konferenza f'dan il-qasam. Il-

Viċi President saħaq li l-proposti leġiżlattivi fl-ambitu tal-Patt huma l-mezzi biex nilħqu l-għan tagħna, 

fejn "ma nibqgħux il-pumpiera tal-kriżijiet tal-migrazzjoni, iżda pjuttost il-periti tal-futur ta' sistema 

Ewropea komuni ta' ażil u migrazzjoni". 

5. Għeluq mill-President 

Il-President irringrazzja lill-membri tal-grupp ta' ħidma għall-kontributi tagħhom, u ħabbar li l-proposti 

se jiġu riveduti sabiex jitqiesu l-kummenti li l-aktar kien hemm kunsens dwarhom, fid-dawl ta' 

diskussjoni fil-laqgħa li jmiss tal-gruppi ta' ħidma.   
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Anness: lista ta' membri rreġistrati għal-laqgħa  

Is-Sur Fabian PSAILA 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-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-Sur Sigge Eriksson 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 

Is-Sur Oszkár  ÖKRÖS  Kunsill 

Is-Sur Philippe OLIVIER Parlament Ewropew 

Is-Sur Laurentiu  PLOSCEANU  Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

Is-Sa Yoomi RENSTROM Kumitat tar-Reġjuni 

Is-Sur Milosh  RISTOVSKI Soċjetà ċivili 
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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 

Is-Sa Petra  STEGER Parlamenti nazzjonali 

Is-Sur Tuomas Heikki SUIHKONEN  Panels taċ-ċittadini Ewropej 

Is-Sa Kata TUTTO Kumitat tar-Reġjuni 

Is-Sur Nils USAKOVS Parlament Ewropew 

Is-Sur Hubregt VERHOEVEN  Panels taċ-ċittadini Ewropej 

Is-Sur Dragan VOLAREVIC  Panels taċ-ċittadini Ewropej 

Is-Sur Krasimir ZLATINOV  Panels taċ-ċittadini Ewropej 

 


