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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni nru. 0038/2006, imressqa minn Wojciech Pomorski, ta’ nazzjonalità Pollakka u 
Ġermaniża, dwar id-diskriminazzjoni lingwistika marbuta mad-dritt taż-żjara.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, li fis-snin 80 sab refuġju fil-Ġermanja minħabba raġunijiet politiċi, 
mindu twieldu wliedu dejjem kellimhom bil-Pollakk, peress li din hija l-lingwa li biha 
jirnexxielu jesprimi s-sentimenti tiegħu bl-aħjar mod. Il-persuna li ressqet il-petizzjoni tqis li 
l-awtoritajiet Ġermaniżi responsabbli huma ħatja ta' ksur gravi tad-drittijiet fundamentali 
tiegħu kif ukoll ta' nuqqas ta' rispett lejn l-identità kulturali u lingwistika tiegħu. Għalhekk 
huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ April 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tipprovdi 
informazzjoni (Artikolu 192, paragrafu 4, tar-Regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fil-5 ta’ Mejju 2007.

Il-fatti:

Dak li ressaq il-petizzjoni, li hu ta’ oriġini Pollakka u ta’ nazzjonalità Pollakka u Ġermaniża 
(skond il-petizzjoni tiegħu) jidher li joqgħod il-Ġermanja. Huwa jiddenunza t-trattament li 
huwa safa personalment vittma tiegħu, min-naħa ta’ korp pubbliku Ġermaniż, il-
"Jugendämter" (German youth welfare offices). Skond dak li ressaq il-petizzjoni, f'każijiet ta' 
separazzjoni tal-ġenituri, dan il-korp jissorvelja d-dritt ta’ dak il-ġenitur li ma għandux il-
kustodja tagħhom, li jikkomunika mat-tfal. Iż-żjara tal-ġenitur ikkonċernat issir f’post tal-
"Jugendämter" taħt sorveljanza ta’ persuna inkarigata li timponi l-użu tal-lingwa Ġermaniża 
fil-komunikazzjoni bejn il-ġenitur u t-tfal. Jekk il-ġenitur ikkonċernat ikompli jitħaddet bil-
Pollakk ma’ wliedu, id-dritt taż-żjara jista’ jiġi sospiż u eventwalment annullat mill-
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"Jugendämter". 

Dak li ressaq il-petizzjoni jispeċifika li dan m'huwiex każ partikolari iżda l-prattika ġenerali u 
li huwa għandu l-appoġġ ta' għaqda magħmula minn ġenituri Pollakki.

Fil-każ tal-persuna li ressqet il-petizzjoni, dan ir-rekwiżit lingwistiku ġie impost f’Novembru 
2003. F'Settembru 2004, kumitat ta’ l-appell żamm dan ir-rekwiżit. Wara azzjoni oħra 
meħuda minn dak li ressaq il-petizzjoni kontra l-belt ta' Ħamburgu, f’Ġunju 2005, il-Qorti 
amministrattiva ta' Ħamburgu qagħetha li l-ġustifikazzjoni mogħtija mill-"Jugendämter" 
mhijiex sostenibbli.

Dak li ressaq il-petizzjoni jgħid li bħalissa wliedu jinsabu ma’ ommhom l-Awstrija u l-
kwestjonijiet kollha relatati mad-drittijiet tal-ġenituri vis-à-vis uliedhom jaqgħu taħt il-
ġurisdizzjoni ta’ dan l-Istat Membru. Fil-bidu dan il-każ kien quddiem il-ġurisdizzjoni 
Ġermaniża u jidher li minn Frar 2006 l-każ ma baqgħax quddiemha.  

Fil-liġi:

1. Rekwiżit lingwistiku bħal dak deskritt minn dak li ressaq il-petizzjoni għandu jiġi 
eżaminat fir-rigward tal-projbizzjoni ta’ kull diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità li 
tinsab fl-Artikolu 12 tat-Trattat tal-KE.

2. F’dan ir-rigward, it-tip ta’ rekwiżit deskritt mill-persuna li ressqet il-petizzjoni jista', 
skond iċ-ċirkostanzi, ikollu rabta mal-liġi Komunitarja: 

a) min-naħa waħda, dan ir-rekwiżit jista’ japplika għal sitwazzjonijiet ta' kunflitt 
familjari kopert minn strumenti tal-liġi Komunitarja relatata: il-proċeduri marbuta 
mal-kundizzjonijiet ta’ l-eżerċitar tar-responsabbiltà tal-ġenituri jimplikaw lil bosta 
Stati Membri – f’dan il-każ l-Awstrija, il-Polonja u l-Ġermanja.  Għalhekk is-
sitwazzjoni tista’ taqa’ taħt l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-
Kunsill 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru, "Brussell II", "dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' 
responsabbilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000" (ĠU L 
338/1 tat-23.12.2003). Dan jista’ jikkonċerna b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-regolament li japplikaw għas-sentenzi dwar id-dritt taż-żjara.

b) min-naħa l-oħra, dan ir-rekwiżit jinsab fil-kuntest ta' l-eżerċitar tal-moviment ħieles 
tal-persuni.

3. Fir-rigward tal-prinċipju ta’ non-diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità, kif ukoll kif 
sostniet bosta drabi l-Qorti, l-stejtus ta’ ċittadin ta’ l-Unjoni Ewropea għandu jkun l-
istejtus fundamentali taċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri. Dan l-istejtus jippermetti liċ-
ċittadini li jsibu ruħhom fl-istess sitwazzjoni li jkollhom l-istess trattament legali fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ratione materiae tat-Trattat tal-KE, indipendentement min-nazzjonalità 
tagħhom u bla ħsara għall-eċċezzjonijiet stabbiliti preċiżament minħabba f’hekk.

Fost is-sitwazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu ta' applikazzjoni ratione materiae tal-liġi 
Komunitarja hemm dawk marbuta ma' l-eżerċitar tal-libertajiet fundamentali garantiti mit-
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Trattat, b'mod partikolari dawk relatati mal-moviment ħieles u mar-residenza fit-territorji 
ta’ l-Istati Membri hekk kif stipulat mill-Artikolu 18 tat-Trattat tal-KE.

Jekk, fil-qagħda preżenti tal-liġi Komunitarja, ir-regoli li jirregolaw id-dritt taż-żjara 
jaqgħu taħt il-kompetenza ta' l-Istati Membri, madankollu, meta jeżerċitaw din il-
kompetenza, dawn għandhom jirrispettaw il-liġi Komunitarja, b’mod partikolari, id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati mal-moviment ħieles u mar-residenza fit-territorji ta’ l-
Istati Membri.

Għalkemm iċ-ċittadinanza ta’ l-Unjoni, skond l-Artikolu 17 tat-Trattat tal-KE, madankollu 
m’għandhiex l-għan li testendi wkoll l-ambitu ta’ applikazzjoni kopert mit-Trattat għal 
sitwazzjonijiet interni li m'għandhom l-ebda rabta mal-liġi Komunitarja, rabta bħal din 
mal-liġi Komunitarja teżisti fir-rigward tal-persuni li jinsabu f'sitwazzjoni bħal dik tal-
persuna li ressqet il-petizzjoni, li hija ċittadina ta’ Stat Membru li toqgħod b’mod legali 
f’territorju ta’ Stat Membru ieħor. F’dawn il-kundizzjonijiet, dak li ressaq il-petizzjoni 
jista’ jikklejmja d-dritt, li jinsab fl-Artikolu 12 tat-Trattat tal-KE, li ma jġarrabx 
diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità fir-rigward tar-regoli li jirregolaw id-dritt taż-
żjara.

Ir-rekwiżit li dak li ressaq il-petizzjoni jitkellem bil-Ġermaniż meta jkun qed iżur lill-
uliedu huwa, prima facie, diskriminazzjoni indiretta minħabba n-nazzjonalità fil-konfront 
ta’ persuni li ma oriġinawx mill-pajjiż. F’każ li m'għandux għalfejn ikun iġġustifikat minn 
konsiderazzjonijiet oġġettivi indipendenti min-nazzjonalità tal-persuni kkonċernati u 
proporzjonati għall-għan leġittimament segwit, huwa jista’ jmur kontra l-Artikolu 12 tat-
Trattat tal-KE.

4. Sabiex ikun jista’ jagħmel analiżi dettaljata ta’ din it-tip ta’ prattika u kemm din hija 
kompatibbli mal-liġi Komunitarja, il-Kumitat għandu l-intenzjoni jitlob lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi tagħrif dettaljat dwar dan is-suġġett. 

5. Il-Kumitat se jżomm lill-Parlament Ewropew infurmat bl-iżviluppi relatati ma’ dan il-każ.

6. Fl-aħħar, jeħtieġ li wieħed ifakkar li f’każ li persuna tqis li nkisru d-drittijiet fundamentali 
tagħha mniżżla fil-Konvenzjoni Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem, hija tista’ tagħmel 
rikors fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, wara li tkun eżawrixxiet ir-rimedji 
legali interni kollha.


