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RENDIKONT SOMMARJU TAL-ĦAMES LAQGĦA TAL-GRUPP TA' ĦIDMA 

DWAR IL-MIGRAZZJONI  
 

Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2022, 09.00 – 11.00 

 

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 billi esprima solidarjetà sħiħa mal-poplu Ukren u kkundanna 

bil-qawwa l-gwerra kontra l-Ukrajna. Huwa laqa' l-fatt li l-UE rreaġixxiet u tkellmet b'vuċi waħda, 

b'referenza, fost l-oħrajn, għas-sanzjonijiet qawwija adottati mill-UE.  Laqa', b'mod partikolari, il-qbil 

li ntlaħaq bejn l-Istati Membri dwar l-attivazzjoni tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja (TPD), 

li toffri standards ta' protezzjoni minimi u tiggarantixxi l-kondiviżjoni tal-piżijiet. Huwa nnota li xi wħud 

mir-rakkomandazzjonijiet adottati miċ-ċittadini kienu jmorru fl-istess direzzjoni tad-Deċiżjoni tal-

Kunsill dwar il-protezzjoni temporanja. Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-attivazzjoni tat-TPD hu li 

tonqos il-pressjoni fuq is-sistema tal-ażil u li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jgawdu minn drittijiet armonizzati 

fl-UE kollha: residenza, aċċess għax-xogħol, akkomodazzjoni, assistenza medika, edukazzjoni għat-tfal. 

Il-Kummissjoni se tkun qed tikkoordina l-iskambju ta' informazzjoni fost l-Istati Membri fir-rigward tal-

kapaċità ta' akkoljenza tagħhom u l-ħtiġijiet identifikati f'termini ta' appoġġ. L-aġenziji tal-UE jistgħu 

jipprovdu aktar appoġġ fuq talba tal-Istati Membri. Xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet issemmew fir-

rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini.  

Il-President ħabbar li r-rendikont sommarju tal-laqgħa preċedenti, li saret fl-1 ta' Marzu, tqies 

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

2. Segwitu għall-preżentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej u l-

Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali relatati mal-migrazzjoni 

2.1 Migrazzjoni legali (ara t-tabella fl-anness) 

2.2 Migrazzjoni irregolari (ara t-tabella fl-anness) 

2.3 Ażil, integrazzjoni (ara t-tabella fl-anness) 

Tliet ċittadini mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom. 

Kienu qegħdin jistennew b'interess kbir x'kien se jsir mir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini wara d-

9 ta' Mejju. B'mod partikolari, huma enfasizzaw: 

- li l-qofol tal-appell tagħhom hu li jkun hemm kunċett ta' migrazzjoni komuni fil-livell Ewropew, 

li jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u jkun effiċjenti; kwalunkwe politika dwar il-migrazzjoni trid 

tkun trasparenti u bbażata fuq is-solidarjetà; 

- il-fatt li ċ-ċittadini rrakkomandaw bidla radikali fir-regoli tal-UE dwar l-ażil u l-migrazzjoni u s-

sostituzzjoni tas-sistema ta' Dublin; 
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- il-bżonn ta' proċeduri komuni biex jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet nazzjonali u tal-UE jkunu fuq l-

istess linja; 

- il-bżonn ta' monitoraġġ, uffiċċju tal-ażil li jkun ta' appoġġ u jiżgura li l-proċeduri jkunu jistgħu 

jiġu pproċessati malajr, u, jekk ikun hemm bżonn, li n-nies jintbagħtu lura lejn pajjiżi terzi sikuri; 

- il-bżonn li l-istituzzjonijiet jieħdu azzjoni deċiżiva malajr, dejjem aktar importanti minħabba s-

sitwazzjoni fl-Ukrajna;  

- proċeduri komuni u aktar rapidi f'dak li għandu x'jaqsam mal-ipproċessar/il-valutazzjoni tal-

applikazzjonijiet għall-ażil; 

- l-estensjoni tas-setgħat tal-Aġenzija tal-UE għall-Ażil biex tiġi ffaċilitata r-ridistribuzzjoni tal-

migranti, speċjalment l-applikanti għall-ażil u r-rifuġjati, fi ħdan l-UE; 

- it-twaqqif rapidu ta' ċentri tal-ażil għal minorenni mhux akkumpanjati;  

- il-bżonn li l-UE taħdem fuq l-għeruq tal-problema tal-migrazzjoni, billi tinvesti fil-pajjiżi mnejn 

joriġinaw il-migranti; 

- perkorsi ta' integrazzjoni aħjar għar-rifuġjati u l-applikanti għall-ażil;  

- il-promozzjoni tal-migrazzjoni regolari ta' ħaddiema tas-sengħa għall-ħtiġijiet tax-xogħol u 

miżuri biex tiġi miġġielda l-migrazzjoni irregolari bħala sors ta' faqar fl-Istati Membri; 

- il-promozzjoni ta' sistema waħda għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali u akkademiċi u 

t-twaqqif ta' aġenzija tal-UE stabbilita għal dan l-iskop li tinkludi l-integrazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali, li l-EURES jista' jifforma l-bażi għaliha; 

- l-importanza tal-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-UE kollha, inkluż billi 

jissaħħaħ ir-rwol tat-trade unions fil-livell transnazzjonali sabiex titnaqqas id-disparità fil-

kundizzjonijiet tax-xogħol fost l-Istati Membri u b'hekk titnaqqas il-migrazzjoni ekonomika 

interna; 

- l-eżami (screening) taċ-ċittadini fil-pajjiżi tat-tluq biex jiġu identifikati dawk idonei għal impjiegi 

fl-UE, abbażi ta' kriterji pubbliċi, li jista' jiġi implimentat minn aġenzija Ewropea; 

- il-bżonn li ċ-ċittadini jiġu infurmati u edukati dwar il-migrazzjoni permezz ta' programmi 

edukattivi għat-tfal, kampanji medjatiċi u inċentivi għall-NGOs. 

Ir-rappreżentant tal-Panel taċ-Ċittadini Franċiżi wkoll ippreżenta rakkomandazzjonijiet marbuta mal-

migrazzjoni, u beda billi enfasizza li r-rakkomandazzjonijiet tagħhom jikkoinċidu mar-

rakkomandazzjonijiet tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u hemm ħafna xebh bejniethom. B'mod 

partikolari semma dan li ġej: 

- il-ħolqien ta' uffiċċju speċifiku dwar il-politika tal-migrazzjoni, biex jiġi żgurat ir-rispett tad-

drittijiet fundamentali tal-migranti, l-integrazzjoni permezz tal-edukazzjoni u r-rispett tal-valuri 

Ewropej;  

- it-twaqqif ta' uffiċċju inkarigat mill-kooperazzjoni u l-għajnuna għall-iżvilupp li jimmaniġġja 

kemm il-flussi mill-bidu tagħhom kif ukoll il-politiki tal-UE dwar l-iżvilupp b'tali mod li l-migranti 

jippreferu jibqgħu f'pajjiżhom, u b'hekk jitwaqqfu l-flussi migratorji;  
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- il-bżonn li l-Istati Membri jiġu involuti lkoll indaqs, irrispettivament minn jekk humiex pajjiżi tal-

fruntiera;  

- il-ħolqien ta' Karta Ewropea għal Ewropa magħquda u umana, approvata mill-Istati kollha u 

vvalidata miċ-ċittadini.  

 

3. Diskussjoni 

Il-President struttura d-diskussjoni madwar it-tliet suġġetti ġenerali.  

3.1 Migrazzjoni legali  

Il-membri tal-grupp ta' ħidma ġeneralment laqgħu r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini dwar il-

migrazzjoni legali. Saru r-rimarki li ġejjin: 

- minbarra li jinħolqu perkorsi legali sikuri, huwa importanti li tingħata akkoljenza dinjituża; 

- ir-rakkomandazzjoni 7 intlaqgħet tajjeb minn diversi membri tal-grupp ta' ħidma; membru 

rreaġixxa wkoll għar-rakkomandazzjoni 7 billi qal li mhux ħaddiema bi kwalifiki għoljin biss 

kienu meħtieġa;  

- ir-rakkomandazzjoni 9 tressqet ukoll bħala rakkomandazzjoni importanti minn diversi 

membri; 

- membru enfasizza wkoll li l-gwerra fl-Ukrajna u l-fluss konsegwenti ta' rifuġjati biddlu s-

sistema tal-migrazzjoni tal-ħaddiema, billi r-rifuġjati li ġejjin mill-Ukrajna qed jingħataw aċċess 

għas-suq tax-xogħol; 

- l-importanza tal-kontribut għad-dinja tax-xogħol bħala mezz għal integrazzjoni rapida fis-

soċjetà Ewropea ġiet ukoll enfasizzata minn xi membri; 

- issemma wkoll il-bżonn li tiġi miġġielda l-migrazzjoni interna fl-UE billi jogħlew l-istandards fil-

pajjiżi li huma inqas attraenti u jiġi indirizzat l-effett tal-eżodu tal-imħuħ mill-UE; 

- membru rreaġixxa wkoll għar-rakkomandazzjoni 30, u filwaqt li esprima l-appoġġ tiegħu għall-

objettiv ġenerali staqsa jekk il-migrazzjoni temporanja tal-ħaddiema kinitx ġiet ikkunsidrata 

miċ-ċittadini. 

3.2 Migrazzjoni irregolari  

Matul din id-diskussjoni, ħafna membri għamlu konnessjonijiet bejn ir-rakkomandazzjonijiet dwar il-

migrazzjoni irregolari u dawk dwar l-ażil u l-integrazzjoni.  

- Diversi membri laqgħu r-rakkomandazzjoni 10 u l-enfasi fuq id-drittijiet tal-bniedem. Membru 

wieħed semma li, f'dak li għandu x'jaqsam mal-faċilitajiet ta' akkoljenza, ir-

rakkomandazzjoni 10 għandha pjuttost tirreferi għal "standard minimu għoli" aktar milli 

"ekwivalenti".  

- Diversi membri appellaw ukoll biex it-terminu "migrazzjoni illegali" jiġi riformulat 

f'"migrazzjoni irregolari";  
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- xi membri talbu li ssir distinzjoni bejn migrazzjoni legali u migrazzjoni irregolari u li tintwera 

solidarjetà sħiħa ma' dawk li verament qed ifittxu ażil mill-Ukrajna, u li tieqaf il-migrazzjoni 

irregolari; 

- xi wħud enfasizzaw l-oppożizzjoni tagħhom kontra l-istrumentalizzazzjoni tal-migrazzjoni; 

- numru żgħir ta' membri esprimew l-eżitazzjoni tagħhom fil-konfront tar-rakkomandazzjoni 8 

dwar l-għoti ta' aktar setgħat lill-Frontex; fl-istess ħin qalu li dan jista' jsir, bil-kundizzjoni u l-

garanzija ta' aktar trasparenza; 

- diversi membri oħra laqgħu r-rakkomandazzjoni 8 u insistew fuq il-bżonn li l-fruntieri esterni 

tal-UE jiġu protetti u li l-Frontex twettaq il-mandat attwali tagħha. F'dan il-kuntest, membru 

appella wkoll għal aktar appoġġ finanzjarju u tekniku mill-UE għall-protezzjoni tal-fruntiera 

esterna, u membru rrefera wkoll għall-istrumentalizzazzjoni tal-migranti minn pajjiżi terzi. Il-

bżonn ta' protezzjoni b'saħħitha tal-fruntieri esterni u ta' kontroll preventiv (pre-screening) 

tal-applikanti għall-ażil issemma wkoll f'dan il-kuntest, flimkien ma' aktar appoġġ finanzjarju u 

tekniku għall-Istati Membri bi fruntieri esterni; 

- xi wħud qalu li trid tinstab formula ta' solidarjetà f'dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tal-

fruntieri; is-solidarjetà tista' ssir b'modi differenti, mhux biss permezz tar-rilokazzjoni, iżda 

anke permezz ta' riżorsi materjali, umani, amministrattivi jew finanzjarji; 

- fir-rigward tal-mandati tal-aġenziji tal-UE, membru semma li jeħtieġ li jaqdu l-mandati attwali 

tagħhom dwar operazzjonijiet fuq il-post; is-sitwazzjoni fl-Ukrajna wriet li l-Istati Membri 

kienu kapaċi jimmaniġġjaw waħedhom il-fluss għoli ta' migranti, mingħajr l-appoġġ tal-

aġenziji; 

- sar appell ukoll għall-bżonn ta' politika ta' ritorn effiċjenti għall-persuni li ma jingħatawx ażil; 

- diversi membri laqgħu r-rakkomandazzjoni 27 dwar sħubijiet mal-pajjiżi mnejn joriġinaw il-

migranti biex il-problema tiġi indirizzata fl-għeruq tagħha; il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi 

kienet importanti biex tinstab soluzzjoni politika u jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin; 

- f'intervent wieħed issemma wkoll il-fatt li attakk terroristiku partikolari sar minn migranti, 

filwaqt li oħrajn enfasizzaw il-bżonn li jiġi evitat li l-migranti jiġu kriminalizzati; iridu jinstabu 

modi għar-ritorn, il-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali, il-faċilitaturi ta' dħul klandestin ta' 

persuni, il-kriminalità organizzata serja; 

- iż-żamma tas-sigurtà u r-riforma tar-regoli tal-ażil ma jistgħux ikunu a skapitu tal-valuri ta' 

solidarjetà, legalità u assistenza tal-UE. 

 

3.3 Ażil, integrazzjoni  

- Ir-rifuġjati għandhom ikunu jistgħu jużaw il-ħiliet tagħhom u l-aħjar mod kif nintegrawhom 

huwa permezz tal-impjieg; 

- diversi membri tennew ir-rakkomandazzjoni 33 dwar is-sostituzzjoni tas-Sistema ta' 

Dublin;  
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- fir-rigward tar-rakkomandazzjoni 33, membru rrimarka li meta jiġu stabbiliti l-kwoti 

għandhom jitqiesu l-għadd ta' rifuġjati li diġà jkunu ntlaqgħu minn Stat Membru u l-

kapaċitajiet tiegħu; dan minbarra l-bżonn ta' faċilitajiet ta' akkoljenza dinjitużi;  

- dwar ir-rakkomandazzjoni 35, diversi membri enfasizzaw li l-Istati tal-fruntiera tal-UE jridu 

jibbenefikaw mis-solidarjetà ta' Stati Membri oħra, u rreferew ukoll għall-fatt li s-

solidarjetà tista' tiġi applikata f'diversi forom, pereżempju b'għajnuna finanzjarja; 

- ġie enfasizzat il-bżonn tal-involviment tal-livelli lokali u reġjonali biex tiġi żgurata l-

integrazzjoni tal-migranti.  

Lejn tmiem id-diskussjoni dwar it-tema tal-migrazzjoni, membru qajjem dubji dwar l-integrità tal-

proċess tal-għażla taċ-ċittadini, li qajjem reazzjonijiet qawwija mill-komponent taċ-ċittadini. Ċittadina 

partikolari interveniet biex tiċċara li l-membru kien interpreta kliemha b'mod żbaljat.  

4. Sommarju mill-President preċedenti 

Il-President preċedenti laqa' l-progress li sar fil-grupp ta' ħidma u esprima l-ottimiżmu tiegħu dwar is-

sustanza li se toħroġ mix-xogħlijiet. Huwa kkundanna l-invażjoni tal-Ukrajna. B'mod ġenerali qal li dan 

jista' jagħti spinta biex l-Ewropa tkompli tingħaqad u ssir aktar b'saħħitha. Fakkar li fl-2015 xi pajjiżi 

wrew oppożizzjoni qawwija għall-influssi tar-rifuġjati, u l-istess pajjiżi llum kienu fuq quddiem nett fil-

ġestjoni tal-kriżi attwali u kienu qed juru aktar ġenerożità, fatt li huwa laqa' favorevolment. Qal ukoll 

li dan kien żvilupp pożittiv li jippermetti li wieħed jirrealizza li problemi komuni jeħtieġu soluzzjonijiet 

komuni. 

Huwa kkonkluda d-diskussjonijiet:  

- dwar il-migrazzjoni legali: enfasizza l-bżonn ta' perkorsi legali b'diversi forom ta' appoġġ, 

informazzjoni u sensibilizzazzjoni;  

- dwar il-migrazzjoni illegali: id-drittijiet tal-bniedem mhumiex negozjabbli, huma inseparabbli 

minn dan is-suġġett, u hemm bżonn nindirizzaw il-piż eċċessiv fuq l-Istati fil-fruntieri tal-UE, 

l-appoġġ, is-solidarjetà, u l-għajnuna lill-pajjiżi mnejn joriġinaw il-migranti; 

- dwar l-ażil u l-integrazzjoni: huwa essenzjali li l-politiki nazzjonali jissaħħu u jiġu kkonsolidati 

f'sistema komuni tal-UE. 

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet li semma membru partikolari dwar l-integrità tal-proċess tal-għażla 

taċ-ċittadini, il-President preċedenti sostna li dawn għandhom jitressqu quddiem il-plenarja u l-

koorganizzaturi għandhom iwieġbu bl-aktar mod komprensiv u trasparenti, sabiex ma jkun hemm l-

ebda dubju dwar ir-rappreżentattività taċ-ċittadini u tar-rakkomandazzjonijiet u l-proposti tagħhom.  

5. Għeluq mill-President 

Il-President irringrazzja lill-membri tal-grupp ta' ħidma għall-kontribut tagħhom u qal li kien qed 

jistenna b'interess il-passi li jmiss.  
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Anness I: Raggruppamenti – rakkomandazzjonijiet 

Raggruppamenti Rakkomandazzjonijiet 
 

Migrazzjoni 
legali 

Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Panel taċ-Ċittadini Litwani (LT): 9 
 

Migrazzjoni 
irregolari 

Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej:  8, 10, 27, 35 
 
Panel taċ-Ċittadini Franċiżi (FR): Bidla 2  
 
Panel taċ-Ċittadini Litwani (LT): 10 
 
Panel taċ-Ċittadini Netherlandiżi (NL): 3 (fit-taqsima dwar il-
migrazzjoni) 
 

Ażil, 
integrazzjoni 

Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Panel taċ-Ċittadini Franċiżi (FR): Bidla 13 
 
Panel taċ-Ċittadini Litwani (LT): 2, 3, 8  
 
Panel taċ-Ċittadini Netherlandiżi (NL): 1 u 2 (fit-taqsima dwar il-
migrazzjoni) 
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Anness II: lista ta' membri rreġistrati għal-laqgħa  

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 

is-Sur Oszkár  ÖKRÖS Kunsill 

is-Sur Philippe OLIVIER Parlament Ewropew 

is-Sur Laurențiu  PLOSCEANU Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
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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 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 

 


