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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0863/2006, imressqa minn Alida Massa Savarino, ta' nazzjonalità 
Taljana, dwar inċident li kellu x’jaqsam ma’ diskriminazzjoni allegata fuq il-
bażi ta’ nazzjonalità li seħħ fuq il-fruntiera bejn l-Iżvizzera u l-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni toġġezzjona għall-inċident li kellu x’jaqsam ma’ allegata 
diskriminazzjoni kontra l-familja tagħha fuq il-bażi ta’ nazzjonalità, li seħħ f’Schafausen, 
meta talbuha turi l-liċenzja tas-sewqan tagħha hi u ħierġa mit-territorju Żvizzeru. L-uffiċjali 
tal-fruntiera rrifjutaw li jirrikonoxxu dokument ieħor minflok dak mitlub għall-finijiet ta’ 
vjaġġar barra mill-pajjiż, u dan ir-rifjut sarraf f’multa iebsa li kellha tħallas il-petizzjonanta 
kif ukoll fit-trattament umiljanti li hija ġiet soġġetta għalih.  Il-petizzjonanta qiegħda tindika li 
dawk responsabbli kienu l-awtoritajiet Ġermaniżi, li bi żball saret referenza għalihom fil-
verżjoni Ingliża tal-petizzjoni bħala l-awtoritajiet Olandiżi.  Għaldaqstant, il-petizzjonanta 
qiegħda tieħu azzjoni biex jiġi pprevenut tali trattament diskriminatorju, li, skont hija, huwa 
ostaklu potenzjali għal-libertà tal-moviment tal-persuni fl-Unjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Marzu 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19  ta’ Ottubru 2007.

Il-petizzjonanta tallega li meta hi u żewgha kienu qegħdin jaqsmu l-fruntiera bejn l-Iżvizzera 
u l-Ġermanja f’Lulju 2006, huma ppreżentaw il-passaporti tagħhom lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi. Minbarra dan, żewġha, li kien qiegħed isuq ġie mitlub sabiex jippreżenta l-
liċenzja tas-sewqan tiegħu.  Huma ġew imbagħad infurmati li dokument bħal dan ma kienx 
validu barra mill-pajjiż u li kellhom iħallsu penali ta’ 500 EUR. Iżda, peress li f’dak iż-żmien, 



PE396.601/REV.II 2/4 CM\777450MT.doc

MT

il-liċenzja tas-sewqan Taljana tiegħu kienet qegħda tiġi mġedda, huwa ppreżenta lill-
awtoritajiet Ġermaniżi dokument sostitut li fl-Italja kien ekwivalenti għal liċenzja tas-sewqan. 
Huma ġew imbagħad infurmati li dokument bħal dan ma kienx validu barra mill-pajjiż u li 
kellhom iħallsu penali ta’ 500 EUR.  Il-petizzjonanta tilmenta li l-awtoritajiet Ġermaniżi 
insistew li l-penali kellha titħallas fuq il-post u akkumpanjaw lil żewġha sa l-eqreb ATM u 
b’mod ġenerali trattawhom b’mod mhux dinjituż li hija tikkunsidra bħala razzist.-{}-
Il-petizzjoni ma tagħtix dettalji ċari dwar dak li ġara fuq il-fruntiera (notevolment jekk il-
liċenzja tas-sewqan kinitx neċessarja sabiex jiġi vverifikat jekk humiex intitolati jidħlu l-
Ġermanja jew jekk humiex intitolati li jsuqu karozza hemm, u jekk il-penali kinitx imposta 
kontrihom għan-nuqqas ta’ konformità mar-regoli Ġermaniżi dwar id-dħul tal-barranin jew 
pjuttost ma’ dawk li jimponu l-obbligu fuq is-sewwieqa li jġorru liċenzja tas-sewqan). 

Din l-informazzjoni hija neċessarja sabiex is-servizzi tal-Kummissjoni jeżaminaw jekk l-
awtoritajiet Ġermaniżi kisrux il-liġi tal-Komunità, kif jidher hawn taħt:  

Rigward id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li jidħlu fi Stat Membru, il-liġi tal-Komunità li hija 
applikabbli (Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2004/38/KE1) tistabbilixxi li mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet dwar id-dokumenti tal-ivjaġġar li japplikaw għall-kontrolli fuq il-
fruntiera nazzjonali, l-Istati Membri għandhom iħallu liċ-ċittadini tal-Unjoni jidħlu fit-
territorju tagħhom b’karta tal-identità jew passaport validu. Ir-rekwiżit li tiġi ppreżentata 
liċenzja tas-sewqan minbarra passaport validu sabiex jiġi stabbilit li ċ-ċittadin tal-Unjoni 
kkonċernat għandu d-dirtt li jidħol fil-Ġermanja, u b’konsegwenza ta’ dan il-penali imposta 
minħabba n-nuqqas li jiġi ppreżentat dokument addizzjonali, li ma tkunx prevista fil-liġi tal-
Komunità, tmur kontra l-liġi tal-Komunità. 

Rigward l-obbligu tas-sewwieqa li jġorru liċenzja tas-sewqan u l-konsegwenzi possibbli tan-
nuqqas li jagħmlu dan, il-liġi tal-Komunità (Artikolu 1 (2) tad-Direttiva 91/439/KEE2) tgħid li  
“l-liċenzji tas-sewqan maħruġa mill-Istati Membri għandhom jiġu rikonoxxuti b’mod 
reċiproku". Iżda għandu jiġi enfasizzat li d-detenturi ta’ liċenzji tas-sewqan tal-UE li jiġu 
affettwati minn din il-leġiżlazzjoni huma dawk li jmorru jgħixu fi Stat Membru li jkun 
differenti minn dak li fih għaddew it-test tas-sewqan.  Jidher ċar li dan mhuwiex il-każ tar-
raġel tal-petizzjonanta li kien turist fuq il-fruntiera bejn l-Iżvizzera u l-Ġermanja.-{}--{}-
Il-liġi tal-Komunità dwar il-liċenzji tas-sewqan għalhekk ma tapplikax u s-sitwazzjoni 
għandha titqies permezz tal-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ Vjenna tat-8 ta’ Novembru 1968 
dwar it-traffiku tat-triq.  L-Artikolu 41 ta’ din il-Konvenzjoni jistabbilixxi li l-liċenzja tas-
sewqan nazzjonali u internazzjonali jistgħu jiġu rikonoxxuti fost il-Partijiet Kontraenti (bħal 
m’huma l-Ġermanja u l-Italja) iżda mhux dokumenti sostituti.  

Fl-aħħar nett, il-ħarsien tad-dinjità tal-bniedem u l-obbligu li tiġi rispettata u protetta huma 
stabbiliti fl-Artikolu 1 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.  Skont l-Artikolu 51 
tagħha, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-Istati Membri meta jkunu qegħdin 
jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. 

Dan huwa l-każ meta l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri jwettqu kontrolli fuq il-
                                               
1 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-dritt taċ-

ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familji tagħhom li jivjaġġaw u jgħixu liberament fit-territorju tal-
Istati Membri.

2 Direttiva 91/439/KEE tal-Kunsill tad-29 ta’ Lulju 1991 dwar il-liċenzji tas-sewqan.
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fruntieri.   

Fil-fatt, ir-Regolament (KE) 562/2006, li jistabbilixxi Kodiċi tal-Komunità dwar ir-regoli li 
jirregolaw il-moviment tal-persuni fuq il-fruntieri (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) 
jistabbilixxi obbligu għall-għassiesa fuq il-fruntieri fl-andament tal-ħidma tagħhom, sabiex 
tiġi rispettata b’mod sħiħ id-dinjità tal-bniedem u jeħtieġ li kwalunkwe miżuri meħuda waqt l-
andament tax-xogħol tagħhom ikunu proporzjonati għall-għanijiet li dawn il-miżuri jkunu 
jridu jilħqu. (Artikolu 6 “It-Twettiq ta’ Kontrolli fuq il-fruntiera").  

Il-Ktejjeb Prattiku tal-Gwardjani fuq il-Fruntiera1 (Schengen Handbook) jispeċifika wkoll li 
d-drittijiet fundamentali protetti fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu garantiti lil kwalunkwe 
persuna li qegħda tipprova taqsam il-fruntiera.  Il-kontroll fuq il-fruntiera għandu notevolment 
ikun f’konformità sħiħa mal-projbizzjoni tat-trattament diżuman u degradanti u l-projbizzjoni 
tad-diskriminazzjoni. B’mod partikolari l-gwardjani fuq il-fruntiera għandhom fl-andament 
tax-xogħol tagħhom jirrispettaw b’mod sħiħ id-dinjità tal-bniedem u m’għandhomx 
jiddiskriminaw kontra l-persuna fuq il-bażi tas-sess, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew 
twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali.  Kwalunkwe miżura meħuda fl-andament 
tax-xogħol tagħhom għandha tkun proporzjonata ma’ l-għanijiet li jridu jintlaħqu b’miżuri 
bħal dawn.  

Minbarra dan, il-vjaġġaturi kollha għandhom id-dritt li jiġu nfurmati dwar in-natura tal-
kontroll u għal trattament professjonali, dħuli u ġentili bi qbil mal-liġi internazzjonali, tal-
Komunità u nazzjonali.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Skont il-konklużjonijiet tal-ewwel diskussjoni fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet kmieni fl-2008, il-
Kummissjoni, kitbet malajr ittra lill-petizzjonant fil-15 ta’ Settembru 2008, li titlob iktar  
informazzjoni neċessarja biex tanalizza jekk il-liġi Komunitarja ġietx osservata kif xieraq fil-
każ tal-petizzjonant.

Hekk kif il-Kummissjoni tirċievi risposta, din tivvaluta l-informazzjoni l-ġdida u tinforma lill-
Parlament dwar ir-riżultati tagħha.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-20 ta’ Marzu 2009.

Bħalma ġie indikat mill-Kummissjoni fil-komunikazzjonijiet ta’ qabel lill-Parlament 
Ewropew, aktar dettalji fuq in-natura tal-inċident li sar fuq il-fruntiera bejn l-Iżvizzera u l-
Ġermanja huma neċessarji biex il-Kummissjoni tkun tista’ teżamina jekk l-awtoritajiet 
Ġermaniżi imxewx mal-liġi tal-Komunità.

Il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-petizzjonanta fil-15 ta’ Settembru 2008, titlob għal aktar 
informazzjoni dwar jekk il-liċenzja tas-sewqan ta’ żewġha kinitx meħtieġa sabiex jiċċekkjaw 
jekk kienx intitolat li jidħol il-Ġermanja jew jekk kienx intitolat li jsuq karozza hemm, u jekk 
                                               
1 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Novembru 2006 li tistabbilixxi “Ktejjeb Prattiku għall-

Gwardjani tal-Fruntieri (Schengen Handbook)" komuni li għandu jintuża mill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri meta jwettqu l-kontrolli tal-furntieri fuq il-persuni - C(2006) 5186 finali.
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il-penali kinitx imposta għal nuqqas li jimxi mar-regoli Ġermaniżi għad-dħul tal-barranin jew 
aktar minn hekk ma’ dawk li jimponu l-obbligu li x-xufiera  jġorru liċenzja tas-sewqan.

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda risposta mingħand il-petizzjonanta.
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