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Il-Lussemburgu, it-13 ta’ Settembru 2021

Ineffiċjenzi fil-kooperazzjoni ma’ pajjiżi
mhux tal-UE rigward ir-ritorn ta’ migranti
irregolari
Skont rapport speċjali li ġie ppubblikat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-kooperazzjoni
tal-UE ma’ pajjiżi mhux tal-UE ma kinitx effiċjenti biex tiżgura li l-migranti illegalment preżenti
fit-territorju tal-UE jirritornaw lejn pajjiżhom. Matul il-perjodu 2015-2020, l-UE kisbet biss
progress limitat fil-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ riammissjoni ma’ pajjiżi mhux tal-UE. Barra minn
hekk, l-azzjonijiet tal-UE ma ġewx simplifikati biżżejjed biex jiġi żgurat li l-pajjiżi mhux tal-UE
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom ta’ riammissjoni fil-prattika.
Kull sena mill-2008 ’l hawn, madwar nofs miljun ċittadin mhux tal-UE ġew ordnati jitilqu mill-UE
minħabba li kienu daħlu, jew kienu qed joqogħdu, fiha mingħajr awtorizzazzjoni. Madankollu, inqas
minn persuna minn kull ħamsa minnhom realment jirritornaw lejn pajjiżhom barra mill-Ewropa.
Waħda mir-raġunijiet għall-għadd baxx ta’ ritorni ta’ migranti irregolari hija li l-kooperazzjoni malpajjiżi ta’ oriġini tal-migranti hija diffikultuża. Għalhekk l-UE diġà kkonkludiet 18-il ftehim ta’
riammissjoni li huma legalment vinkolanti, u fetħet formalment diskussjonijiet ma’ 6 pajjiżi oħra.
Reċentement, hija nnegozjat ukoll sitt arranġamenti mhux legalment vinkolanti għar-ritorni u rriammissjonijiet.
“Aħna nistennew li l-awditu tagħna jikkontribwixxi għad-dibattitu rigward il-Patt il-Ġdid tal-UE
dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, minħabba li politika ta’ riammissjoni li tkun effettiva u mmaniġġjata
tajjeb hija parti essenzjali minn politika komprensiva dwar il-migrazzjoni,” qal Leo Brincat, ilMembru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Madankollu, is-sistema
attwali ta’ ritorni tal-UE qed tbati ħafna minn ineffiċjenzi li jwasslu għall-oppost tal-effett
intenzjonat: l-inkoraġġiment, aktar milli l-iskoraġġiment, tal-migrazzjoni illegali.”
Filwaqt li l-UE tassew kienet formalment involuta fi djalogu u nediet negozjati mal-pajjiżi bl-akbar
għadd ta’ migranti irregolari mhux ritornati, l-awdituri josservaw li r-riżultati għall-perjodu 20152020 kienu pjuttost limitati.
In-negozjati ta’ ftehimiet ta’ riammissjoni tal-UE (EURAs) spiss jiġu pperikolati minn punti kritiċi
persistenti, bħall-inklużjoni obbligatorja tal-klawsola tan-“nazzjonal ta’ pajjiż terz” li spiss tiġi
opposta mill-pajjiżi mhux tal-UE. B’kuntrast ma’ dan, in-negozjati ta’ arranġamenti ta’ riammissjoni
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li mhumiex legalment vinkolanti kellhom aktar suċċess, prinċipalment minħabba li l-kontenut
tagħhom huwa flessibbli kif ukoll adattabbli għall-użi u l-utenti speċifiċi.
Dgħufija oħra li ġiet enfasizzata mir-rapport hija n-nuqqas ta’ sinerġiji fi ħdan l-UE nfisha. L-UE
mhux dejjem “tkellmet b’vuċi waħda” ma’ pajjiżi mhux tal-UE, u l-Kummissjoni Ewropea mhux
dejjem kienet tassoċja ma’ Stati Membri ewlenin fl-iffaċilitar tal-proċess tan-negozjati. B’riżultat
ta’ dan, xi pajjiżi mhux tal-UE ma jarawx valur miżjud fit-twettiq ta’ EURA bi preferenza għal
kooperazzjoni bilaterali, b’mod partikolari jekk huma jibbenefikaw minn ftehimiet bilaterali
ġenerużi ma’ xi pajjiżi tal-UE. Madankollu, meta l-Istati Membri żviluppaw pożizzjonijiet allinjati
mill-qrib, dan irriżulta li kien ta’ benefiċċju fl-iżblukkar tan-negozjati u fil-konklużjoni ta’
arranġamenti ta’ riammissjoni.
Barra minn hekk, l-awdituri jqisu li l-progress lejn l-inċentivar ta’ pajjiżi mhux tal-UE biex
jimplimentaw l-obbligi tagħhom ta’ riammissjoni mhuwiex suffiċjenti. Il-Kummissjoni għamlet użu
effettiv mill-għajnuna finanzjarja għal proġetti li jappoġġaw l-iżvilupp, ir-riintegrazzjoni u l-bini talkapaċitajiet. Iżda kellha diffikultajiet biex tuża politiki oħra li jipprovdu appoġġ effettiv għannegozjati, anke fejn kellha relazzjonijiet politiċi u ekonomiċi estensivi. Fost il-ħafna għodod li l-UE
għandha għad-dispożizzjoni tagħha, l-awdituri identifikaw riżultati tanġibbli għal waħda biss: ilpolitika tal-UE dwar il-viżi, li d-dispożizzjonijiet riveduti tagħha jistgħu jkunu ta’ għajnuna biex ilpajjiżi mhux tal-UE jikkooperaw rigward ir-riammissjonijiet.
Fl-istess ħin, l-UE ilha tistinka biex tgħin lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni prattika rigward irritorni u r-riammissjonijiet, b’mod partikolari billi tappoġġa lin-networks li rnexxielhom jiġbru
flimkien ir-riżorsi nazzjonali u billi tkabbar l-appoġġ tal-Frontex għall-attivitajiet ta’ qabel ir-ritorn
u għall-operazzjonijiet ta’ ritorn. Dawn l-azzjonijiet kienu, b’mod ġenerali, rilevanti. Madankollu, limpatt reali tagħhom għadu mhuwiex magħruf, billi hemm ammont kbir ħafna ta’ dgħufijiet li
jaffettwaw id-data tal-UE dwar ir-ritorni u dwar il-kooperazzjoni rigward ir-riammissjoni. Id-data
mhijiex kompleta, u mhijiex kompletament komparabbli fost l-Istati Membri kollha.
Informazzjoni ġenerali
L-awditu ffoka fuq il-perjodu mill-2015, meta l-Kummissjoni nediet il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ir-Ritorn,
sa nofs l-2020. L-EURAs jiġu konklużi bejn l-UE u l-pajjiżi mhux tal-UE. Huma jieħdu preċedenza fuq
il-ftehimiet bilaterali ta’ riammissjoni li jiġu konklużi minn Stati Membri individwali tal-UE. IlKummissjoni ilha wkoll mill-2016 tipprova tiżviluppa arranġamenti prattiċi ta’ kooperazzjoni ma’
pajjiżi mhux tal-UE (jiġifieri arranġamenti mhux legalment vinkolanti għar-ritorni u rriammissjonijiet).
Ir-Rapport Speċjali Nru 17/2021: “Il-kooperazzjoni tal-UE ma’ pajjiżi terzi rigward ir-riammissjoni:
azzjonijiet rilevanti taw riżultati limitati” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu)
bi 23 lingwa tal-UE.
Reċentement, il-QEA ħarġet rapporti dwar il-prestazzjoni tal-Frontex u dwar il-ġestjoni talmigrazzjoni min-naħa tal-UE. Aktar tard dan ix-xahar, hija se tippubblika wkoll rapport dwar lazzjoni tal-Europol fil-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’ migranti.
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u rrappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li jsiru fir-rapporti
jiddaħħlu fil-prattika.
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