L-ISTAT TALUNJONI
2018

Politika Ewropea ta’
rimpatrijazzjoni aktar
b’saħħitha u aktar
effettiva

#SOTEU

it-12 ta’ Settembru 2018

“Il-persuni li m’għandhom l-ebda dritt ta’ soġġorn fl-Ewropa jridu jintbagħtu
lura lejn il-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom Meta huma biss 36 % tal-migranti
irregolari li jintbagħtu lura, huwa evidenti li rridu nintensifikaw il-ħidma
tagħna b’mod sinifikanti. Dan huwa l-uniku mod li bih l-Ewropa se tkun
tista’ turi solidarjetà mar-refuġjati fi bżonn reali ta’ protezzjoni.”
Jean-Claude Juncker, Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni, it-13 ta’ Settembru 2017

Politika ta’ rimpatrijazzjoni effikaċi u umana hija parti essenzjali millapproċċ komprensiv tal-UE biex tiġi ġestita aħjar il-migrazzjoni u biex
jitnaqqsu l-inċentivi għall-migrazzjoni irregolari. L-Ewropa se tkompli
turi ġenerożità u solidarjetà ma’ dawk li huma ġenwinament fil-bżonn
ta’ protezzjoni. Madankollu, ir-rimpatrijazzjoni ta’ dawk li mhumiex qed
jaħarbu mill-gwerra jew mill-persekuzzjoni u li ma għandhomx id-dritt
li jibqgħu fl-UE, b’rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali tagħhom, hija
ugwalment importanti għal sistema tal-ażil li taħdem tajjeb. Dan se
jibgħat ukoll sinjal qawwi biex dak li jkun lanqas biss jibda’ l-vjaġġ
irregolari u perikoluż biex jasal fl-UE.

Regoli ġodda u aktar b’saħħithom biex
tiżdied l-effikaċja tal-politika tarrimpatrijazzjoni tal-UE
Rieżami mmirat tad-Direttiva dwar ir-ritorn tal-UE: Adottata
fl-2008, id-Direttiva dwar ir-Ritorn tistabbilixxi standards
komuni ġusti u trasparenti u proċeduri għar-rimpatrijazzjoni ta’
ċittadini mhux tal-UE li ma jkollhomx id-dritt legali jibqgħu fl-UE.
Madankollu, applikazzjoni ineffiċjenti u inkonsistenti tad-Direttiva
mill-Istati Membri affettwat l-effiċjenza kumplessiva tal-proċeduri
ta’ rimpatrijazzjoni fl-UE. Ir-regoli l-ġodda se jneħħu l-ostakli
u l-inkonsistenzi li jfixklu r-rimpatrijazzjonijiet effettivi. Dawn se
jgħinu biex jitħaffu l-proċeduri tar-rimpatrijazzjoni, jipprevjenu
l-ħarba u l-movimenti sekondarji mhux awtorizzati u tiżdied ir-rata
kumplessiva ta’ rimpatrijazzjonijiet tal-UE, b’rispett sħiħ taddrittijiet fundamentali u tal-prinċipju tan-non-refoulement.
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PROĊEDURI ĊARI
●● Id-deċiżjonijiet ta’ rimpatrijazzjoni
għandhom jinħarġu sistematikament
b’mod parallel mad-deċiżjoni li ttemm
is-soġġorn legali jew immedjatament
warajha, pereżempju meta toħroġ
deċiżjoni negattiva għall-ażil jew wara
l-iskadenza ta’ viża jew ta’ permess ta’
residenza.

RIMPATRIJAZZJONIJIET VOLONTARJA
AKTAR EFFIĊJENTI
●● L-Istati Membri għandhom isaħħu
l-assistenza għal persuni rimpatrijati,
anki b’appoġġ għar-riintegrazzjoni
tagħhom fil-pajjiż tal-oriġini.
●● L-Istati Membri se jkollhom ukoll
il-possibbiltà jqassru l-perjodu mogħti
għat-tluq volontarju jew jiddeċiedu li
ma jagħtuhx sabiex jipprevjenu l-ħarba
jew biex iwieġbu għal theddid possibbli
għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà
nazzjonali.

PROĊEDURI AĊĊELERATI FILFRUNTIERI
●● Proċeduri
ta’
rimpatrijazzjoni
simplifikati
se
japplikaw
għallpersuni li l-applikazzjonijiet għall-ażil
tagħhom jiġu rrifjutati waqt il-proċeduri
fil-fruntiera biex ikun żgurat li
d-deċiżjonijiet ta’ rimpatrijazzjoni jkunu
jistgħu jiġu adottati malajr u infurzati
bis-sħiħ fil-fruntieri esterni tal-UE,
inkluż fiċ-ċentri kkontrollati.

PREVENZJONI TAL-ABBUŻI
●● Se jkun hemm rabtiet aktar
b’saħħithom mal-proċeduri tal-ażil
u skedi ta’ żmien armonizzati għallappelli kontra d-deċiżjonijiet ta’
rimpatrijazzjoni f’każ ta’ persuni li
jfittxu l-ażil rifjutati, li jridu jressqu
l-appell tagħhom kontra deċiżjonijiet ta’
rimpatrijazzjoni fi żmien ħamest ijiem;
●● Se jkun hemm obbligu ta’
kooperazzjoni fuq il-persuni soġġetti
għall-proċedura ta’ rimpatrijazzjoni,
inkluż fil-verifika tal-identità u biex
jinkisbu d-dokumenti tal-ivvjaġġar.

MONITORAĠĠ AĦJAR
●● L-Istati Membri se jkollhom
jistabbilixxu sistemi nazzjonali ta’
ġestjoni ta’ rimpatrijazzjoni biex tiġi
żgurata informazzjoni f’waqtha dwar
l-identità u s-sitwazzjoni legali ta’ kull
persuna li tiġi rimpatrijata

REGOLI ARMONIZZATI DWAR
ID-DETENZJONI
Biex jiġi żgurat aħjar li l-proċeduri ta’
rimpatrijazzjoni jkunu jistgħu jitlestew,
huwa meħtieġ użu aktar effiċjenti taddetenzjoni:
●● kriterji komuni għad-determinazzjoni
tar-riskju ta’ ħarba;
●● il-possibbiltà li jiġu detenuti individwi
li jkunu ta’ theddida għall-ordni pubbliku
jew għas-sigurtà nazzjonali;
●● jiġi stipulat perjodu minimu ta’
detenzjoni ta’ mill-inqas tliet xhur

SALVAGWARDJI B’SAĦĦITHOM GĦAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI
●● Is-salvagwardji eżistenti tal-UE għaddrittijiet fundamentali tal-migranti mhux
se jinbidlu, inkluż ir-rispett tal-prinċipju
tan-non-refoulement. Dan japplika wkoll
għal sitwazzjonijiet fejn il-persuni li jkunu
se jiġu rimpatrijati jinżammu f’detenzjoni.

●● L-Istati
Membri
jridu
jkomplu
jiggarantixxu r-rispett tal-għaqda talfamilja, u għandhom iqisu dejjem l-aħjar
interessi tat-tfal u l-bżonnijiet speċjali ta’
persuni vulnerabbli. Ir-regoli se jkomplu
wkoll jiżguraw aċċess għal rimedju
effettiv biex tiġi kkontesta deċiżjoni ta’
rimpatrijazzjoni.
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●● L-UE kkonkludiet ftehimiet ta’ riammissjoni ma’
17-il pajjiż, u għaddejjin negozjati ma’ sitt pajjiżi
oħra (il-Belarussja, in-Niġerja, it-Tuneżija, iċ-Ċina,
il-Ġordan, l-Alġerija).
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Biex tiżdied ir-rata ta’ infurzar tad-deċiżjonijiet ta’
rimpatrijazzjoni, l-UE żiedet il-kooperazzjoni mal-pajjiżi
tal-oriġini tal-migranti irregolari ħalli dawn ikunu jistgħu
jissodisfaw l-obbligu internazzjonali tagħhom li jieħdu lura
liċ-ċittadini tagħhom li jkunu qed jirrisjedu fl-Ewropa b’mod
irregolari. L-UE qed timmobilizza l-inċentivi u l-ingranaġġi
kollha disponibbli fil-livell nazzjonali u tal-UE, inkluż
miżuri kkoordinati dwar il-politika tal-viża, biex ittejjeb
il-kooperazzjoni fejn jidħlu r-rimpatrijazzjoni u r-riammissjoni.
Taħt il-Qafas ta’ Sħubija dwar il-Migrazzjoni mniedi
fl-2016, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri qed jużaw
l-ingranaġġ kollettiv tagħhom b’mod ikkoordinat biex jaqblu
dwar approċċi mfassla apposta ma’ pajjiżi mhux fl-UE biex
jiġġestixxu b’mod konġunt il-migrazzjoni u jkomplu jtejbu
l-kooperazzjoni fejn jidħlu r-rimpatrijazzjoni u r-riammissjoni.
Matul l-aħħar xhur sar progress sinifikanti.
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Aktar kooperazzjoni ma’ pajjiżi li mhumiex
fl-UE
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Ir-rieżami tad-Direttiva dwar ir-Ritorn propost llum huwa parti
minn sforzi msaħħa fil-livell tal-UE biex jiżdiedu r-rimpatriji
effettivi. Dawn l-isforzi jinkludu t-tisħiħ tal-appoġġ
ipprovdut lill-Istati Membri mill-Aġenzija Ewropea
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u t-titjib talkooperazzjoni mal-pajjiżi ta’ oriġini sabiex jieħdu lura
liċ-ċittadini tagħhom kif ukoll appoġġ finanzjarju mill-baġit
tal-UE.

Persuni rimpatrijati f’operazzjonijiet
appoġġati mill-Aġenzija Ewropea għallGwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
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Politika komprensiva tal-UE dwar
ir-rimpatrijazzjoni

●● L-UE żiedet ukoll il-ħidma biex titjieb il-kooperazzjoni prattika dwar ir-riammissjoni mal-pajjiżi tal-oriġini talmigranti irregolari. Għaddejja ħidma ma’ diversi pajjiżi ewlenin, b’sitt arranġamenti ġodda miftiehma f’dawn l-aħħar
sentejn biss (l-Afganistan, il-Guinea, il-Bangladesh, l-Etjopja, il-Gambja, il-Kosta tal-Avorju).

It-tisħiħ tal-appoġġ mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
Sa mit-twaqqif tagħha f’Ottubru 2016, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta saret verament ċentru
tal-UE għar-rimpatrijazzjonijiet, kapaċi tgħin b’mod effettiv lill-Istati Membri fir-rimpatrijazzjoni ta’ dawk li ma għandhomx
id-dritt jibqgħu fl-UE. Il-Kummissjoni llum ipproponiet ukoll li ssaħħaħ aktar ir-rwol ta’ appoġġ tal-Gwardja Ewropea
tal-Fruntiera u tal-Kosta, li issa se tkun tista’ tassisti lill-Istati Membri fit-twettiq tal-proċeduri tar-rimpatrijazzjoni, inkluż
fit-tħejjija tad-deċiżjonijiet tar-rimpatrijazzjoni, l-identifikazzjoni tal-individwi li jridu jiġu rimpatrijati u l-ksib tad-dokumenti
tal-ivvjaġġar.
S’issa, ir-ritmu tal-operazzjonijiet ta’ rimpatrijazzjoni organizzati mill-Aġenzija kompla jiżdied, u laħaq l-għadd totali ta’
14 884 persuna rimpatrijati fl-2017 u 8 966 bejn Jannar u Awwissu 2018.

L-appoġġ finanzjarju mill-baġit tal-UE
Il-Kummissjoni qed tipprovdi assistenza finanzjarja sostanzjali biex tappoġġa lill-Istati Membri fit-twettiq ta’ rimpatrijazzjonijiet
effettivi. Skont il-qafas finanzjarju kurrenti (2014–2020), aktar minn EUR 1 biljun f’finanzjament tal-UE diġà ġew mgħoddija
lill-Istati Membri għal attivitajiet ta’ rimpatrijazzjoni u ta’ riammissjoni. Għall-perjodu li jmiss 2020-2027, il-Kummissjoni
pproponiet li żżid il-finanzjament għall-ġestjoni tal-migrazzjoni b’51 % biex jilħaq EUR 10.4 biljun, fejn ir-rimpatrijazzjoni hija
wieħed mill-elementi prinċipali tal-prijoritajiet ta’ finanzjament. Barra minn hekk, il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u talKosta tiffinanzja bis-sħiħ l-appoġġ li tagħti lill-Istati Membri għar-rimpatrijazzjonijiet.
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