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STQARRIJA MAĦRUĠA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER 

 

L-Ispeaker Farrugia jindirizza l-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Membri 

Stati tal-UE fuq il-kwestjoni tal-Immigrazzjoni Irregolari 

 

L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia ħa sehem fil-Konferenza għall-Presidenti tal-

Parlamenti Nazzjonali tal-Membri Stati tal-Unjoni Ewropea li qiegħda tiġi organizzata fil-

Lussemburgu bejn it-22 u l-24 ta’ Mejju 2016 bħala parti mill-kalendarju ta’ laqgħat tal-Presidenza 

tal-UE, fuq stedina tal-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati tal-Parlament ta’ Lussemburgu Mars di 

Bartolomeo.   

 

Il-laqgħa nfetħet mill-Ispeaker di Bartolomeo li laqa’ lill-Presidenti kollha għal din il-Konferenza li 

għandha titratta erba’ materji prinċipali: l-Immaniġġar tal-Immigrazzjoni, it-Tisħiħ tal-Unjoni 

Ewropea, ir-Rwol tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Koperazzjoni Interparlamentari, it-Tħaris tas-

Sigurtà taċ-Ċittadin u r-Rispett tal-Libertajiet Fundamentali.  

 

It-tema tal-immaniġġjar tal-immigrazzjoni kienet introdotta mill-President tal-Kummissjoni 

Ewropea Jean-Claude Juncker li saħaq fuq l-importanza li għandhom il-Parlamenti Nazzjonali 

għall-Unjoni Ewropea għaliex huma dawn l-istituzzjonijiet li b’mod dirett qed jirrappreżentaw liċ-

ċittadin u għaldaqstant għandhom il-potenzjal li jressqu liċ-ċittadini tal-pajjiżi rispettivi eqreb lejn l-

UE.   

 

Il-President Juncker enfasizza wkoll il-bżonn li l-UE ma tħalli ebda pajjiż waħdu, u hawn għamel 

referenza għal Malta fost oħrajn,  biex jiffaċċjaw din il-problema.  Huwa għamel ukoll referenza 

għall-ftehim mat-Turkija li mingħajru ma kienx ikun possibbli li tiġi indirizzata fi żmien qasir il-

problema tal-immigrazzjoni li kienet qed tiffaċċja l-Greċja.  Żied jgħid li biex din il-problema tkun 

tista’ tiġi indirizzata hemm bżonn il-kontribut tal-parlamenti nazzjonali - ħaġa li mhux dejjem saret 

fil-passat - u hawn irrefera għal numru ta’ sistemi li jagħmlu tali kontribut possibbli.  Huwa 

kkonkluda billi rringrazzja lill-Ispeakers preżenti tal-kontribut li qed jagħtu fil-parlamenti 

nazzjonali li huma jippresjedu.   

 

Fid-diskussjoni ħadu sehem numru sabiħ ta’ Speakers fosthom dawk tal-Parlament Grieg, Olandiż, 

Franċiż, Malti u Taljan. 

 

L-Ispeaker tal-Parlament Grieg, Nikolaos Voustis, ħareġ il-punt li din il-kriżi kixfet vulnerabilità 

tal-UE f’dan ir-rigward.  Huwa qal illi peress li d-destinazzjoni tal-immigranti hija l-UE u mhux il-

pajjiż ta’ transitu, din il-kriżi tirrikjedi approċċ komuni mill-istess UE.  Huwa ffoka wkoll fuq ir-

riforma li hemm bżonn issir fis-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil li għandha tkun ibbażata fuq 
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sistema komuni u mandatorja ta’ ritorn u l-applikazzjoni ta’ kriterji ġusti u proporzjonali għall-

allokazzjoni ta’ dawk li qed ifittxu l-ażil. 

 

Il-parteċipanti semgħu ukoll lill-Ispeaker tas-Senat Olandiż, Ankie Broekers-Knol, liema pajjiż 

bħalissa jifforma flimkien ma’ Malta u l-Islovakkja t-Trio tal-Presidenza tal-Ewropa.  L-enfasi tal-

intervent tagħha kienet fuq in-nuqqas tal-UE li tieħu l-passi neċessarji fuq bażi komunitarja sabiex 

tindirizza  din il-problema li kulħadd kien jaf li trid xi darba tiġi ffaċċjata, li anke kif semma’ l-

President Juncker għandhom bżonn investiment konsiderevoli minn kull Stat Membru.  Żiedet tgħid 

li dan japplika wkoll għar-Renju Unit.  Hija għalqet bir-rimarka li ‘l-prevenzjoni aħjar mill-kura’ 

(‘An ounce of prevention is better than a pound of cure’). 

 

L-intervent tal-Ispeaker tas-Senat Franċiż, Gerard Larcher, tratta dwar il-bżonn li tiġi ppreservata ż-

żona Schengen u r-rispett lejn wieħed mill-prinċipji fundamentali li fuqhom hija mibnija l-Unjoni 

Ewropea, il-moviment liberu taċ-ċittadini Ewropej fl-istess żona. 

 

L-Ispeaker Anġlu Farrugia intervjena wkoll fid-diskussjoni fejn fost affarijiet oħra rrefera għall-

Valletta Summit dwar l-Immigrazzjoni li ltaqa’ bejn il-11 u t-12 ta’ Novembru 2015 u li ġab 

flimkien madwar mejda waħda  kapijiet ta’ stat u gvernijiet ta’ pajjiżi Ewropej u Afrikani.  Huwa 

semma inizjattiva importanti li ħarġet minn u ġiet imnedija waqt din il-laqgħa, fi kliem ieħor, l-EU 

Emergency Trust Fund for Stability bil-għan li jiġu indirizzati s-sitwazzjonijiet fil-pajjiżi ta’ oriġini 

li qed iwasslu għall-problema tal-immigrazzjoni irregolari.   

 

L-Ispeaker Farrugia enfasizza wkoll il-bżonn li dak li jirreferu għalih bħala r-Regolament ta’ Dublin 

jiġi rivedut sabiex il-piż ta’ din il-kriżi li bħalissa qed jiġi merfugħ minn numru żgħir ta’ Membri 

Stati jinqasam b’mod aktar ekwu. 

 

Il-punti msemmija mill-Ispeaker Farrugia ssemmew ukoll mill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati tal-

Italja,  Laura Boldrini, li saħqet ukoll li kieku l-Membri Stati tal-UE wrew front magħqud quddiem 

din il-mewġa ta’ immigrazzjoni, kieku llum m’aħniex nitkellmu fuq din il-materja u nirreferu 

għaliha bħala kriżi.   

 

 

 

 

 

 

 


