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= Sitwazzjoni attwali/ċerti kwistjonijiet

Sistema Ewropea Komuni tal-Asil - Sitwazzjoni attwali 

L-ikkompletar tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA) sal-2012 jibqa' wieħed mill-objettivi 

primarji tal-istituzzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni.

Ir-Regolament ta' Dublin kien wieħed mis-suġġetti ta' diskussjoni prinċipali kemm fil-laqgħa 

informali tal-Ministri tal-Intern f'Sopot fit-18 ta' Lulju kif ukoll fil-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet 

Interni tat-22 ta' Settembru 2011. Il-Presidenza siltet tliet konklużjonijiet prinċipali minn dawn id-

diskussjonijiet:

1. Maġġoranza kbira ta' delegazzjonijiet qieset li l-acquis tal-Unjoni dwar l-asil m'għandux 

jinkludi sistema għas-sospensjoni tat-trasferimenti mwettqa fil-qafas tar-Regolament ta' 

Dublin. It-tħassib prinċipali tad-delegazzjonijiet kien dwar il-ħolqien ta' fattur ta' attrazzjoni 

addizzjonali u l-livell żbilanċjat ta' implimentazzjoni tal-acquis fl-UE kollha;
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2. Id-delegazzjonijiet iddikjaraw l-interess tagħhom fil-prinċipju fl-iżvilupp tal-kapaċità tal-

Unjoni ta' twissija bikrija u ta' tħejjija fir-rigward tal-kriżijiet tal-asil, inkluż passi gradwali li 

għandhom jittieħdu sabiex jiġu indirizzati fil-waqt kriżijiet potenzjali li jirriżultaw kemm 

minn fatturi interni kif ukoll esterni, u anke l-previżjoni ta' eżitu konkret tal-proċess. Huma 

enfasizzaw l-importanza ta' kooperazzjoni operattiva f'dan ir-rigward kif ukoll ir-rwol ċentrali 

li għandu jingħata lill-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO), fir-rigward 

tal-ġbir u l-iskambju ta' informazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-ħtiġijiet tal-Istati Membri soġġetti 

għal pressjoni partikolari, konformement mal-mandat tiegħu. Id-delegazzjonijiet talbu li l-

Presidenza taħdem fuq il-mod kif il-kapaċità ta' twissija bikrija u ta' tħejjija tista' tiġi 

żviluppata; u

3. Id-delegazzjonijiet kollha qablu li s-solidarjetà hija element ċentrali fis-SEKA u li s-

solidarjetà u l-fiduċja reċiproka jmorru id f'id. Is-solidarjetà ġenwina u prattika m'għandha bl-

ebda mod issir għajnuna inkondizzjonali għall-Istati Membri li ma jurux ir-rieda jew l-isforz 

meħtieġa biex japplikaw l-acquis kif suppost, b'hekk ikollhom fost l-oħrajn akkumulu ta' 

każijiet b'lura.

Dawn il-konklużjonijiet iggwidaw l-isforzi tal-Presidenza sa mit-22 ta' Settembru 2011. Abbażi ta' 

dawn ir-riżultati, il-Presidenza, flimkien mal-Presidenza Daniża li ġejja, ippreżentat lill-Kumitat 

Strateġiku dwar l-Immigrazzjoni, il-Fruntieri u l-Asil (minn issa 'l quddiem 'SCIFA') dokument li 

jiddeskrivi proċess għal twissija bikrija, tħejjija u ġestjoni ta' kriżijiet tal-asil (Dok. 15055/11). Il-

ħidma dwar din il-kwistjoni ser titkompla f'Novembru abbażi ta' proposta ta' test ippreżentat mill-

Presidenza.

Il-Presidenza ppreżentat proposti ta' kompromess li jikkonċernaw l-Abbozz ta' Riformulazzjoni tad-

Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil. Il-proposti ġew diskussi f'livell ta' esperti fil-5 ta' Ottubru 2011.

Il-Presidenza ser tabbozza proposti ta' kompromess oħrajn li għandhom jiġu diskussi f'livell ta' 

esperti f'Novembru. 
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Fit-18 ta' Ottubru, il-Grupp ta' Ħidma dwar l-Asil eżamina wkoll serje ta' proposti ta' kompromess 

dwar l-Abbozz ta' Riformulazzjoni dwar id-Direttiva tal-Kondizzjonijiet ta' Akkoljenza. Il-

Presidenza tikkunsidra li dawn in-negozjati qegħdin jimxu 'l quddiem b'mod kostruttiv u tistenna 

b'interess li tittratta l-kwistjonijiet politiċi ewlenin tal-abbozz ta' strument.

Il-ħidma dwar ir-Regolament Eurodac waqfet. Il-maġġoranza kbira tad-delegazzjonijiet tibqa' 

tappoġġa l-inklużjoni ta' klawsola fir-Regolament EURODAC li permezz tagħha l-Istati Membri  

jkunu jistgħu jippermettu lill-awtoritajiet tagħhom ta' infurzar tal-liġi jkollhom aċċess għall-bażi 

tad-data ċentrali tal-EURODAC taħt kondizzjonijiet stretti għall-finijiet tal-ġlieda kontra t-

terroriżmu u l-kriminalità organizzata. 

L-unika kwistjoni pendenti li tipprevjeni l-adozzjoni tal-abbozz ta' Riformulazzjoni tal-Direttiva 

dwar il-Kwalifiki hija l-kwistjoni tat-tabella ta' korrelazzjoni. Il-ftehim politiku orizzontali dwar din 

il-kwistjoni bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni kien approvat mill-Parlament Ewropew fl-20 ta' 

Ottubru 2011 b'hekk ippermetta l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari 

mill-Plenarja matul is-sessjoni Parlamentari tal-24-27 ta' Ottubru 2011.  

Il-Presidenza tqis li n-negozjati dwar l-istrumenti differenti li jiffurmaw is-SEKA qed jimxu 'l 

quddiem b'mod kostruttiv u tistenna b'interess li tissokta l-ħidma intensiva tagħha dwar il-kwistjoni 

fil-perspettiva ta' diskussjoni ulterjuri fil-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni ta' Diċembru u biex 

tiftaħ trilogi mal-Parlament Ewropew qabel it-tmiem tal-2011 dwar dawk l-istrumenti fejn tista' 

tkun stabbilitapożizzjoni komuni tal-Kunsill. 

_________________


