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Titjib fir-rotot sikuri
u legali lejn l-Ewropa
#SOTEU
it-12 ta’ Settembru 2018

“Politika Ewropea dwar il-migrazzjoni verament unita tfisser ukoll li għandna
bżonn neżaminaw il-ftuħ ta’ mezzi legali għall-migrazzjoni [...] jekk ikun
hemm aktar toroq sikuri u kkontrollati miftuħa lejn l-Ewropa, nistgħu
nimmaniġġjaw il-migrazzjoni aħjar u nagħmlu x-xogħol illegali tattraffikanti tal-bnedmin inqas attraenti.”
Jean-Claude Juncker, id-Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni, id-9 ta’ Settembru 2015

L-iżvilupp ta’ rotot legali ordnati għal persuni fil-bżonn ta’ protezzjoni u l-ħolqien ta’ mezzi għall-migrazzjoni tal-ħaddiema ilha
prijorità għall-Kummissjoni ta’ Juncker sa mill-bidu nett. Hija parti integrali mill-approċċ komprensiv tal-UE lejn il-migrazzjoni
u tmur id f’id ma’ politika soda dwar l-indirizzar ta’ flussi irregolari u l-iżgurar ta’ protezzjoni tal-fruntieri aktar b’saħħitha,
proċeduri ta’ ażil simplifikati u ritorni aktar effettivi.

Il-migrazzjoni legali: il-passi li jmiss
Karta Blu tal-UE ġdida – nattiraw ħaddiema b’livell għoli ta’ ħiliet
F’ekonomija tal-UE li dejjem qed titjieb, wieħed jista’ jistenna nuqqasijiet f’ċerti setturi ta’ ħiliet għoljin tal-forza tax-xogħol
fil-futur qrib, fejn xi Stati Membri diġà qed jaffaċċjaw għadd dejjem akbar ta’ postijiet battala f’ċerti setturi. Filwaqt li
l-UE se tkompli tinvesti fl-attivazzjoni sħiħa, it-taħriġ u t-titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol tal-UE, jeħtieġ politika tal-UE
strateġika u proattiva dwar il-migrazzjoni legali biex tikkomplementa dawn l-isforzi
Karti Blu tal-UE
u tikkontribwixxi għal ekonomija tal-UE aktar kompetittiva. Għal din ir-raġuni,
maħruġa
f’Ġunju 2016, il-Kummissjoni pproponiet skema tal-Karta Blu tal-UE riveduta biex
tagħmilha aktar faċli u attraenti għall-ħaddiema b’livell għoli ta’ ħiliet u għall(total fl-UE kollha)
familji tagħhom li jiġu fl-UE u tiżgura li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiksbu l-forza
tax-xogħol li għandhom bżonn meta jkollhom bżonnha.
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●● Il-Kummissjoni tistieden lill-Kunsill biex jaqbel malajr dwar pożizzjoni
li tagħti valur miżjud meta mqabbla mal-iskema tal-Karta Blu attwali
fid-dawl tat-tnedija mill-ġdid ta’ negozjati bejn il-Parlament Ewropew
u l-Kunsill biex jiġi żgurat li jkun jista’ jintlaħaq ftehim ambizzjuż u li l-Karta
Blu tal-UE tiġi adottata qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’Mejju
2019.
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Risistemazzjoni — rotot sikuri għal dawk fi bżonn ta’ protezzjoni
L-inizjattivi ta’ risistemazzjoni tal-UE wrew li migrazzjoni
mhux sikura u irregolari tista’ tiġi sostitwita b’mezzi
legali u sikuri għal persuni fil-bżonn ta’ protezzjoni
internazzjonali. Mill-2015, żewġ programmi ta’ suċċess
tal-UE għar-risistemazzjoni għenu lil aktar minn 38,000
fost dawk il-persuni l-aktar vulnerabbli biex isibu kenn
fl-UE. F’Settembru 2017, il-Kummissjoni nediet skema
ġdida ta’ risistemazzjoni li fiha l-Istati Membri impenjaw
ruħhom li jirrisistemaw aktar minn 50,000 persuna fi bżonn
ta’ protezzjoni — l-ikbar skema ta’ risistemazzjoni sa issa.
Sabiex tikkoordina l-isforzi Ewropej fit-tul, il-Kummisjsoni
pproponiet li twaqqaf Qafas ta’ Risistemazzjoni tal-Unjoni
permanenti bħala parti mir-riforma ġenerali tal-ażil.

Skemi ta’ risistemazzjoni tal-UE
50,000 persuna
li għandhom jiġu
risistemati sa
Ottubru 2019

24,800
persuna
risistemata

13,200 diġà
risistemati

IL-PASSI LI JMISS
●● L-Istati Membri jridu jżidu rapidament l-isforzi
tagħhom biex jimplimentaw l-impenn totali ta’
50,000 post ta’ risistemazzjoni sa Ottubru 2019.
●● Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jaqblu
dalwaqt dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal
Qafas ta’ Risistemazzjoni tal-Unjoni.

Skemi ta’
risistemazzjoni tal-UE
2015-2017

Skema ta’ risistemazzjoni ġdida
tal-UE
(Sep 2017 - Ott 2019)

Proġetti pilota dwar il-migrazzjoni legali – tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi Afrikani
Il-migrazzjoni legali hija element importanti għall-UE li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet ta’ benefiċċju reċiproku ma’ pajjiżi terzi
u għandha tiġi integrata bis-sħiħ fil-politika estera tal-UE. Kooperazzjoni mtejba u mfassla għall-migrazzjoni legali mal-pajjiżi
ta’ oriġini u ta’ tranżitu se tgħin biex tnaqqas il-migrazzjoni irregolari, tikkontribwixxi biex timla l-lakuni f’ċerti setturi tasswieq tax-xogħol tal-Istati Membri u sservi ta’ inċentiva biex ittejjeb il-kooperazzjoni dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni b’mod
ġenerali, inkluż dwar ir-riammissjoni u r-ritorni. Bħala parti minn din l-istrateġija biex tiġi promossa d-dimensjoni esterna talmigrazzjoni legali, il-Kummissjoni ħadet l-inizjattiva biex tiżviluppa, flimkien mal-Istati Membri, għadd ta’ proġetti pilota ma’
pajjiżi Afrikani biex tipprowovi skemi ta’ migrazzjoni legali għal finijiet ta’ xogħol jew ta’ traineeship.
IL-PASSI LI JMISS
●● Il-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ u jikkooperaw fl-iżvilupp ta’ proġetti pilota ma’
pajjiżi Afrikani u ma’ pajjiżi oħra mhux tal-UE fil-futur, fejn l-ewwel proġetti għandhom jitnedew sa tmiem l-2018.
Il-Kummissjoni se tipprovdi appoġġ għall-finanzjament u kooperazzjoni prattika.
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