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L-awdituri jeżaminaw il-ġestjoni tal-migrazzjoni mill-UE 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni mill-UE. 
B’mod partikolari, l-awdituri se jivvalutaw jekk l-appoġġ li ngħata lill-Greċja u lill-Italja kisibx l-
objettivi tiegħu u jekk il-proċeduri ta’ asil u ta’ ritorn kinux effettivi u rapidi. Minbarra li se 
jħarsu lejn il-proċeduri ta’ segwitu biex jaraw jekk kienx hemm titjib fil-prestazzjoni, huma se 
jeżaminaw il-proġetti appoġġati biex jiddeterminaw ir-rilevanza tagħhom, jivvalutaw it-tfassil 
tagħhom u jaraw jekk dawn humiex jiksbu r-riżultati mistennija. 

Illum, l-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar il-Ġestjoni tal-Migrazzjoni mill-UE. Il-
Previżjonijiet ta’ Awditu (li qabel kienu jissejħu Dokumenti ta’ Sfond) jipprovdu informazzjoni 
dwar kompitu tal-awditjar li jkun qed isir. Dawn huma intenzjonati bħala sors ta’ informazzjoni 
għal dawk li jkunu interessati fil-politika jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati.  

“L-isfidi relatati mal-migrazzjoni żvelaw dgħufijiet fil-politiki tal-UE dwar l-asil u l-migrazzjoni kif 
ukoll fil-ġestjoni li twettaq tal-fruntieri esterni. L-arranġamenti stabbiliti ġew taħt pressjoni kbira, 
u saħansitra, f’xi każijiet, anke ġew sospiżi temporanjament. Għaldaqstant, huwa essenzjali li tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni tal-miżuri u l-qafas legali t-tajba għall-ġestjoni tal-migrazzjoni,” qal 
Leo Brincat, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. 

Il-kriżi tal-migrazzjoni laħqet il-quċċata fl-2015, meta aktar minn miljun persuna ppruvaw jaslu fl-
UE. Għalkemm naqas għal-livell ta’ qabel il-kriżi, l-għadd ta’ migranti lejn l-Unjoni għadu jlaħħaq l-
għexieren ta’ eluf.  

Peress li huma l-Istati Membri l-aktar esposti għall-fluss tal-migrazzjoni, il-Greċja u l-Italja huma l-
aktar affettwati. 

L-UE fasslet bosta miżuri biex timmaniġġja l-kriżi, inkluż l-istabbiliment ta’ “Hotspots” u l-
introduzzjoni ta’ skemi ta’ rilokazzjoni, li oriġinarjament it-tnejn kienu intenzjonati li jkunu 
temporanji. Iż-żewġ miżuri se jkunu koperti mill-awditu. Skont l-approċċ Hotspot l-aġenziji tal-UE 
jassistu fuq il-post lill-Istati Membri l-aktar esposti, fl-identifikazzjoni, fir-reġistrazzjoni u fit-teħid 
tal-marki tas-swaba’ tal-persuni li jaslu, sabiex jaċċertaw liema huma l-migranti li jkunu jeħtieġu 
protezzjoni internazzjonali, b’rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali tal-individwi. Hemm ħames 
hotspots fil-Ġreċja u ħamsa oħra fl-Italja.   

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat qabel tmiem l-2019. 
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Nota lill-Edituri 

Ir-rapport tal-Awdituri tal-UE dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni huwa r-raba’ wieħed f’sensiela ta’ 
pubblikazzjonijiet fil-qasam tal-politika dwar il-migrazzjoni. F’Marzu 2016, huma ppubblikaw 
rapport speċjali dwar l-infiq tal-UE fuq il-politika esterna dwar il-migrazzjoni fil-pajjiżi tal-Viċinat 
tan-Nofsinhar tal-Mediterran u f’dawk tas-Sħubija tal-Lvant sal-2014. F’April 2017, huma 
eżaminaw l-approċċ Hotspot u f’Mejju 2018 ippubblikaw Dokument Informattiv u Analitiku dwar 
l-integrazzjoni fis-soċjetà ta’ migranti li jkunu ġejjin minn barra t-territorju tal-UE. Dan l-awditu se 
jagħti segwitu għax-xogħol li twettaq fir-rigward tar-rapport tal-2017 dwar il-Hotspots.  

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-Previżjoni ta’ 
Awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-Previżjoni sħiħa tinsab bl-Ingliż fuq 
eca.europa.eu. 
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