
 

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 hija disponibbli bl-Ingliż fuq eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

MT 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-28 ta’ Lulju 2020 

L-Awdituri tal-UE jeżaminaw ir-ritorni u r-riammissjoni ta’ 
migranti lejn pajjiżi terzi 

Mill-migranti irregolari li jiġu ordnati jitilqu mill-UE, dawk li effettivament jirritornaw lejn il-
pajjiż ta’ oriġini tagħhom jew lejn pajjiż terz huma inqas minn 40 %. Il-Qorti Ewropea tal-
Awdituri (QEA) issa niedet awditu dwar il-kooperazzjoni tal-UE ma’ pajjiżi terzi rigward ir-
riammissjoni ta’ migranti irregolari. L-awdituri se jivvalutaw jekk is-sett ta’ miżuri li ttieħdu 
mill-Kummissjoni Ewropea wara l-2015 kinux tejbu l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi prijoritarji. 

Kull sena mill-2008 ’l hawn, medja ta’ nofs miljun ċittadin barrani jiġu ordnati jitilqu mill-UE 
minħabba li jkunu daħlu jew ikunu qed joqogħdu b’mod irregolari. Madankollu, 38 % biss 
jirritornaw lejn il-pajjiż ta’ oriġini tagħhom jew il-pajjiż li minnu huma jkunu vjaġġaw lejn l-UE. Din 
il-medja taqa’ taħt it-30 % għar-ritorni lejn pajjiżi barra mill-Ewropa. Waħda mir-raġunijiet għal-
livell baxx ta’ ritorni hija li l-kooperazzjoni mal-pajjiżi ta’ oriġini tal-migranti hija diffikultuża, 
jgħidu l-awdituri. 

“Il-kwistjoni dwar l-aħjar mod ta’ kif tista’ tiġi indirizzata l-migrazzjoni hija urġenti, kemm għall-
UE kif ukoll għall-Istati Membri tagħha”, qal Leo Brincat, il-Membru tal-QEA li qed imexxi l-
awditu. “Bħala l-awdituri esterni tal-UE, reċentement wettaqna bosta awditi dwar l-
arranġamenti fi ħdan l-UE rigward l-ażil u r-rilokazzjoni ta’ migranti. Issa, aħna se nanalizzaw 
b’mod approfondit ir-ritorn u r-riammissjoni tagħhom lejn pajjiżi terzi.” 

Fl-2015, il-Kummissjoni ppubblikat pjan ta’ azzjoni tal-UE dwar ir-ritorn, li fih irrikonoxxiet li biex 
sistema ta’ ritorn tkun effettiva jeħtieġ li r-riammissjoni ta’ migranti irregolari tingħata prijorità 
fit-trattattivi ma’ pajjiżi terzi. Fl-2016, hija introduċiet il-qafas ta’ sħubija dwar il-migrazzjoni biex 
trawwem kooperazzjoni aħjar mal-pajjiżi prijoritarji ta’ oriġini u ta’ tranżitu fil-mira, inkluż 
permezz tal-politika dwar il-viżi, l-għajnuna għall-iżvilupp u l-involviment diplomatiku. Fl-2017, 
hija nediet pjan ta’ azzjoni mġedded dwar ir-ritorn, b’rakkomandazzjonijiet dwar kif ir-
riammissjoni lejn pajjiżi terzi tista’ ssir aktar effettiva. 
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Biex tiffaċilita aktar l-implimentazzjoni tal-obbligi ta’ riammissjoni, l-UE kkonkludiet 18-il ftehim 
ta’ riammissjoni legalment vinkolanti ma’ pajjiżi terzi. Madankollu, il-pajjiżi terzi jistgħu joqogħdu 
lura milli jieħdu sehem fin-negozjati, prinċipalment minħabba kunsiderazzjonijiet politiċi interni, 
peress li dawn il-ftehimiet jistgħu jkunu sors ta’ ostilità min-naħa tal-pubbliku. Mill-2016 ’il hawn, 
għaldaqstant il-Kummissjoni ffukat fuq l-iżvilupp ta’ arranġamenti ta’ kooperazzjoni prattika ma’ 
dawn il-pajjiżi u stabbiliet bosta arranġamenti mhux legalment vinkolanti għar-ritorn u r-
riammissjoni, u dan qajjem kritika mill-perspettiva tal-obbligu ta’ rendikont demokratiku u 
ġudizzjarju. 

L-awdituri għandhom l-għan li jivvalutaw il-progress li sar mill-UE mill-2015 ’il hawn f’dak li 
jirrigwarda l-iżvilupp tal-qafas għar-riammissjoni ta’ migranti irregolari lejn pajjiżi terzi, u jekk dan 
ġiex applikat fil-prattika b’mod effettiv għall-pajjiżi terzi prijoritarji. Huma se jeżaminaw il-proċess 
tan-negozjati tal-ftehimiet u tal-arranġamenti tal-UE dwar ir-riammissjoni, kif il-pajjiżi prijoritarji 
ġew identifikati, l-appoġġ u l-inċentivi mogħtija mill-Kummissjoni lill-pajjiżi terzi biex titjieb il-
kooperazzjoni rigward ir-riammissjoni, kif ukoll il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki.  

Attwalment, ma hemmx stampa ċara tal-finanzjament li jingħata mill-UE għall-kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi rigward ir-riammissjoni ta’ migranti. Madankollu, l-awdituri identifikaw madwar 
60 proġett marbuta mar-riammissjoni u r-riintegrazzjoni ta’ migranti irregolari, b’valur totali ta’ 
EUR 641 miljun. Huma se jiffukaw fuq il-kooperazzjoni rigward ir-riammissjoni ma’ 10 pajjiżi ta’ 
oriġini bl-ogħla għadd ta’ migranti irregolari li ma ġewx irritornati (bl-esklużjoni tas-Sirja) u se 
jivvalutaw ukoll il-prestazzjoni ta’ 20 proġett tal-UE marbuta mar-riammissjoni u r-riintegrazzjoni 
ta’ migranti irregolari f’dawn il-pajjiżi.  

Noti lill-Edituri 

“Ritorn” ifisser il-proċess li fih ċittadin ta’ pajjiż terz imur lura – jew b’mod volontarju f’konformità 
mal-obbligu jew inkella permezz ta’ infurzar – lejn il-pajjiż ta’ oriġini jew ta’ tranżitu tiegħu, jew 
lejn pajjiż terz tal-għażla tiegħu li jkun se jaċċettah. Ir-riammissjoni ta’ ċittadini proprji ta’ pajjiż 
tikkostitwixxi obbligu skont id-dritt internazzjonali. Il-kooperazzjoni rigward ir-riammissjoni hija 
parti integrali mid-djalogu politiku tal-UE ma’ pajjiżi terzi: il-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna u l-Istati Membri jindirizzawha permezz ta’ oqfsa speċifiċi ta’ kooperazzjoni 
ma’ pajjiżi terzi. Il-ftehim ta’ Cotonou bejn l-UE u l-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, kif 
ukoll ftehimiet oħra tal-UE ma’ pajjiżi terzi, fihom obbligu li jiġi aċċettat ir-ritorn ta’ kwalunkwe 
ċittadin tagħhom li jkun jinsab fit-territorju tal-UE illegalment, fuq talba ta’ Stat Membru u 
mingħajr formalitajiet ulterjuri. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill appellaw biex 
tiżdied l-effiċjenza u l-effettività fir-ritorni u r-riamissjonijiet ta’ migranti irregolari. 

Illum, l-awdituri ppubblikaw previżjoni ta’ awditu intitolata “Migrant return policy – cooperation 
with third countries on readmission”. Il-previżjonijiet ta’ awditi jipprovdu informazzjoni dwar 
kompitu tal-awditjar li jkun għaddej u huma intenzjonati bħala sors ta’ informazzjoni għal dawk 
interessati fil-politika jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati. Il-previżjoni ta’ awditu sħiħa 
hija disponibbli bl-Ingliż fuq www.eca.europa.eu. Ir-rapport huwa mistenni li jiġi ppubblikat fis-
sajf tal-2021. 

Fi snin reċenti, il-QEA ppubblikat bosta rapporti dwar kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni, 
bħalma huma l-ġestjoni tal-migrazzjoni fil-Greċja u fl-Italja, il-kontroll fil-fruntieri, il-Fond 
Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika, il-Faċilità tar-Refuġjati fit-Turkija, il-hotspots tal-migrazzjoni  u l-
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migrazzjoni esterna. Informazzjoni dwar il-miżuri li l-QEA ħadet b’reazzjoni għall-pandemija tal-
COVID-19 tista’ tinstab hawnhekk. 

Kuntatt għall-istampa għal din il-previżjoni ta’ awditu 
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