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L-applikazzjonijiet għall-asil jinżlu għal-livelli ta’ qabel il-kriżi fl-2018, 
iżda n-numru ta’ każijiet pendenti għadu għoli 
 
L-applikazzjonijiet għall-asil fl-UE + naqsu għat-tielet sena konsekuttiva fl-2018, u rritornaw 
għal-livelli ta’ qabel il-kriżi. Minkejja żieda fl-applikazzjonijiet fl-ewwel ħames xhur tal-2019, 
għadu kmieni wisq biex dan jindika bidla sinifikanti fit-tul fix-xejriet riċenti. 
 
L-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) nieda r-Rapport Annwali tiegħu tal-2018 dwar 
is-Sitwazzjoni tal-Asil fl-UE+ fi Brussell, fit-24 ta’ Ġunju 2019. Ir-Rapport huwa pubblikazzjoni ta’ 
referenza ewlenija li għandha l-għan li tipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva lejn is-sitwazzjoni tal-asil 
fl-UE+ u l-funzjonament prattiku tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA). 
 
Kif ġie rrapportat mill-EASO aktar kmieni din is-sena, is-664 480 applikazzjoni għal protezzjoni 
internazzjonali fl-UE+ fl-2018 immarkaw tnaqqis għat-tielet sena konsekuttiva, din id-darba b’10 %. 
Madwar 9 % ta’ dawn l-applikazzjonijiet kienu jinvolvu applikanti ripetuti. Filwaqt li matul l-2018 l-
għadd ta’ applikazzjonijiet baqa’ ferm stabbli, l-istabbiltà relattiva fil-livell tal-UE+ taħbi varjazzjoni 
kbira bejn l-Istati Membri u bejn ċittadinanzi individwali. 
 
Ir-rata ta’ rikonoxximent totali tal-UE+ fil-prim’istanza fl-2018 kienet ta’ 39 %, bi tnaqqis ta' 7 punti 
perċentwali mis-sena preċedenti. Għalkemm b’mod ġenerali ħarġu inqas deċiżjonijiet pożittivi, 
proporzjon ogħla ta’ deċiżjonijiet pożittivi taw status ta’ refuġjat (55 % tad-deċiżjonijiet pożittivi). 
 
Is-Sirja (13 %), l-Afganistan u l-Iraq (7 % kull wieħed) kienu t-tliet pajjiżi ewlenin ta’ oriġini tal-applikanti 
fl-UE+ fl-2018. L-ewwel 10 ċittadinanzi ta’ oriġini kienu jinkludu wkoll il-Pakistan, in-Niġerja, l-Iran, it-
Turkija (4 % kull wieħed), il-Venezwela, l-Albanija u l-Georgia (3 % kull wieħed). Fl-2018, kważi 20 % tal-
applikazzjonijiet kollha tressqu minn ċittadini minn pajjiżi li huma eżentati mir-rekwiżiti tal-viża biex 
jidħlu fiż-Żona Schengen, inklużi l-Venezwelani, il-Kolombjani, l-Albaniżi u l-Ġeorġjani. 
 
Fir-rigward tal-pajjiżi riċeventi, fl-2018, il-biċċa l-kbira tal-applikazzjonijiet għall-asil tressqu fil-
Ġermanja, fi Franza, fil-Greċja, fl-Italja u fi Spanja. Dawn il-ħames pajjiżi flimkien ammontaw għal 
kważi tliet kwarti tal-applikazzjonijiet kollha mressqa fl-UE+. 
 
Il-Ġermanja rċeviet l-akbar numru ta' applikazzjonijiet (184 180) għas-seba’ sena konsekuttiva, 
minkejja tnaqqis ta’ 17 % meta mqabbel mal-2017. L-applikazzjonijiet fi Franza żdiedu għar-raba’ sena 
konsekuttiva, biex fl-2018 laħqu l-120 425, l-ogħla livell irreġistrat fi Franza sa issa. Il-Greċja saret il-
pajjiż bit-tielet l-ogħla numru ta’ applikazzjonijiet li tressqu fl-UE+ fl-2018, żieda għall-ħames sena 
konsekuttiva, għal 66 965 applikazzjoni. 
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L-aqwa ħames pajjiżi riċeventi per capita kienu Ċipru, il-Greċja, Malta, il-Liechtenstein u l-
Lussemburgu. 
 
Fi tmiem l-2018, il-każijiet pendenti baqgħu għoljin, b’madwar 896 560 applikazzjoni li għadhom qed 
jistennew deċiżjoni finali fl-UE+. Dan irrappreżenta biss tnaqqis modest ta’ 6 % meta mqabbel ma’ 
tmiem l-2017. 
 
 
Iż-żieda kmieni fl-2019 mhux neċessarjament tindika bidla sinifikanti fit-tul fix-xejriet riċenti. 
 
Fl-ewwel ħames xhur tal-2019, aktar minn 290 000 applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali kienu 
rreġistrati fl-UE+. Dan jammonta għal  żieda ta’ 11 % meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2018. Matul 
dan il-perjodu, il-pajjiżi ewlenin ta’ oriġini kienu s-Sirja (8 %), l-Afganistan u l-Venezwela (it-tnejn 7 %), 
li flimkien jirrappreżentaw kważi waħda minn erba’ applikazzjonijiet fl-UE+. 
 
Dan il-perjodu ra wkoll żieda fl-applikazzjonijiet irreġistrati minn ċittadini tal-Amerika Latina. Iċ-
ċittadini Venezwelani ppreżentaw madwar 18 400 applikazzjoni għall-asil, bejn wieħed u ieħor 
darbtejn daqs matul l-istess perjodu fl-2018, filwaqt li ċ-ċittadini Kolombjani ppreżentaw tliet darbiet 
aktar applikazzjonijiet. Ġew irreġistrati wkoll żidiet minn ċittadini ta’ El Salvador, tal-Honduras, tan-
Nikaragwa u tal-Perù. 
 
Iż-żieda kmieni fl-2019 għandha tittieħed fil-kuntest tat-tnaqqis drammatiku fl-applikazzjonijiet matul 
l-aħħar tliet snin, b’mod partikolari r-ritorn  għal-livelli tal-2014 is-sena l-oħra. M'hemm l-ebda 
indikazzjoni f’dan l-istadju li ż-żieda moderata riċenti fl-applikazzjonijiet tikkostitwixxi bidla sinifikanti 
fix-xejriet ġenerali peress li l-varjazzjonijiet fix-xahar huma normali. 
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