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“Il-valuri Ewropej komuni tagħna u r-responsabbiltà storika tagħna huma l-punt
tat-tluq tiegħi meta naħseb dwar il-futur tal-politika tal-migrazzjoni tal-Ewropa.
L-esperjenza tiegħi tgħidli li l-Ewropa se jkollha bżonn aktar solidarjetà biex tħejji
għall-futur. Il-futur ta’ kontinent prosperu li dejjem se jkun miftuħ għal dawk filbżonn imma li se jittratta wkoll l-isfida tal-migrazzjoni flimkien, u mhux iħalli lil xi
wħud ifendu għal rashom.”
Jean-Claude Juncker, l-1 ta’ Mejju 2014

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li ssaħħaħ aktar il-kapaċità operazzjonali tal-Aġenzija tal-UE għall-Ażil billi din tiġi mgħammra
bil-persunal, bl-għodod u bil-mezzi finanzjarji neċessarji biex tkun tista’ tappoġġa lill-Istati Membri tul il-proċedura kollha tal-ażil.
Dan se jgħin lill-Istati Membri jipproċessaw l-applikazzjonijiet għall-ażil malajr, jiġi evitat ix-xogħol b’lura u jikkontribwixxi biex
jipprevjeni movimenti sekondarji. L-Aġenzija issa se tkun tista’ tipprovdi servizz rapidu u sħiħ lill-Istati Membri, anki billi tassisti biex
titwettaq il-fażi amministrattiva kollha tal-proċedura, meta u fejn ikollhom bżonn aktar għajnuna, partikolarment fil-hotspots u fiċċentri kkontrollati. L-Aġenzija tal-UE għall-Ażil imsaħħa se taħdem f’kumplementarjetà sħiħa mal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja
tal-Fruntiera u tal-Kosta — flimkien huma issa se jkunu jistgħu jiskjeraw timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni f’kull ħin
biex joffru appoġġ integrat dwar il-fruntieri, l-ażil u r-rimpatrijazzjoni fejn meħtieġ.

Aktar assistenza lill-Istati Membri
Il-persunal tal-Aġenzija se jkun disponibbli, fuq talba tal-Istati Membri jew fuq inizjattiva tagħha stess bi qbil ma’ Stat Membru, biex
jipprovdi assistenza operazzjonali u teknika matul il-proċedura kollha tal-ażil kif ukoll matul il-proċedura skont ir-Regolament ta’
Dublin. L-Istati Membri se jieħdu d-deċiżjonijiet finali kollha.

Il-kompiti tal-Aġenzija se jinkludu:
L-identifikazzjoni
u r-reġistrazzjoni ta’ dawk li
jfittxu l-ażil

Tassisti jew twettaq intervisti
ta’ ammissibbiltà u ta’ sustanza

Tħejji deċiżjonijiet
amministrattivi dwar
applikazzjonijiet għallprotezzjoni internazzjonali
għall-awtoritajiet nazzjonali
responsabbli

Tipprovdi appoġġ loġistiku
u appoġġ ieħor lill-korpi ta’
appell indipendenti

Tipprovdi servizzi ta’
interpretazzjoni u ta’ traduzzjoni

L-iskjerament ta’ Timijiet ta’
Appoġġ fil-Qasam tal-Ażil

Skont il-proċedura ta’ Dublin: tassisti fil-proċedura li tiddetermina l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina
l-applikazzjoni għall-ażil u fi proċeduri oħra relatati; u tassisti fit-twettiq jew fil-koordinazzjoni tal-allokazzjoni jew tattrasferiment tal-applikanti għall-ażil fl-Unjoni.

Skjerament ta’ timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni
It-timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni huma magħmula minn esperti fl-aspetti kollha tal-migrazzjoni, inkluż esperti
dwar l-ażil mill-Aġenzija Ewropea għall-Ażil u persunal ġuridiku kif ukoll persunal operazzjonali mill-korpi permanenti tal-Gwardja
Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u esperti mill-Europol u minn Aġenziji oħrajn tal-UE. It-timijiet jistgħu jiġu skjerati biex jipprovdu
l-firxa sħiħa ta’ attivitajiet ta’ appoġġ lill-Istat Membru rikjedenti.

L-Istati Membri

Il-Kummissjoni Ewropea

●● jitolbu appoġġ mit-timijiet ta’ appoġġ
għall-ġestjoni tal-migrazzjoni

●● tikkoordina l-valutazzjoni tal-ħtiġijiet
u l-iskjeramenti fuq il-post

SKJERAMENT TA’ TIMIJIET TA’ APPOĠĠ GĦALL-ĠESTJONI TAL-MIGRAZZJONI
Inklużi l-esperti minn:

›
›

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għallAżil
Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera
u tal-Kosta

›
›

Europol
aġenziji tal-Unjoni oħra relevanti.

L-Istati Membri
●● jirċievu appoġġ integrat dwar il-fruntieri, dwar l-ażil u dwar
ir-rimpatrijazzjoni

Aktar appoġġ finanzjarju
Minbarra l-proposta inizjali tal-Kummissjoni dwar l-Aġenzija tal-UE għall-Ażil, li pprovdiet baġit ta’ EUR 364 miljun sa tmiem l-2020,
qed jiġu proposti EUR 55 miljun addizzjonali fis-sena għall-perjodu ta’ bejn l-2019 u l-2027. Għall-perjodu baġitarju li jmiss (2021–
2027), il-Kummissjoni pproponiet baġit ta’ EUR 1.25 biljun għall-Aġenzija.

Print
PDF

ISBN 978-92-79-92029-5
ISBN 978-92-79-92063-9

doi:10.2775/868327
doi:10.2775/030252

NA-03-18-137-MT-C
NA-03-18-137-MT-N

