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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0117/2013, imressqa minn Cristinel Corobana, ta’ ċittadinanza 
Rumena, f’isem l-assoċjazzjoni Freedom Smile, dwar l-allegata 
diskriminazzjoni kontra studenti Rumeni fir-Renju Unit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta temmen li l-istudenti Rumeni huma diskriminati fir-Renju Unit peress li 
jeħtieġu permessi speċjali biex ikunu jistgħu jaħdmu part-time u kopertura ta’ assigurazzjoni 
tas-saħħa privata mingħajr l-assigurazzjoni tas-saħħa ġenerali rikonoxxuta fil-livell tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-petizzjonanta tirreferi għall-kopertura tal-midja fir-Renju Unit, li skontha l-istudenti 
Rumeni fir-Renju Unit huma diskriminati għaliex jeħtieġu permessi (il-karti s-sofor) biex 
ikunu jistgħu jaħdmu fir-Renju Unit, u għaliex l-istudenti Rumeni u Bulgari huma mistennija 
li jkollhom assigurazzjoni tas-saħħa privata, billi l-assigurazzjonijiet komuni tal-UE (aktarx li
l-petizzjonanta qed tirreferi għall-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea -
EHIC) mhumiex aċċettati mill-Aġenzija tal-Fruntieri tar-Renju Unit bħala evidenza ta’ 
kopertura komprensiva. 

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-fatt li l-istudenti Rumeni u Bulgari – fl-2013 – kienu 
meħtieġa li jkollhom il-“karti s-sofor” biex ikunu jistgħu jaħdmu fir-Renju Unit. Fil-fatt, sal-
31 ta’ Diċembru 2013, kienu japplikaw l-arranġamenti tranżitorji stabbiliti fit-Trattati ta’ 
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Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, li kienu jippermettu lill-Istati Membri, sakemm kienu 
jiġu ssodisfati ċertu kundizzjonijiet, li jirrestrinġu l-aċċess liċ-ċittadini Bulgari u Rumeni 
għas-swieq tax-xogħol tagħhom sal-31 ta’ Diċembru 2013. F’termini legali, l-applikazzjoni 
tal-arranġamenti tranżitorji kienet tfisser li l-Istati Membri komplew japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tagħhom stess dwar l-aċċess għas-swieq tax-xogħol tagħhom u li 
l-liġi tal-UE, b’mod partikolari l-Artikolu 45 TFUE u l-Artikoli 1 sa 6 tar-Regolament 
(UE) Nru 492/1011, ma kinitx tapplika.

Ir-Renju Unit kompla japplika dawn l-arranġamenti tranżitorji dwar l-aċċess għas-suq tax-
xogħol tiegħu sal-31 ta’ Diċembru 2013.  Għal din ir-raġuni, huma kienu jeħtieġu li ċ-ċittadini 
Rumeni japplikaw għall-permessi jekk xtaqu li jaħdmu waqt l-istudji tagħhom, matul il-
vaganzi tal-università jew bħala parti mill-kors tat-taħriġ vokazzjonali.  Ir-rekwiżit għal dawn 
il-permessi tal-karti s-sofor kien għalhekk konformi mal-liġi tal-UE.  Mill-1 ta’ Jannar 2014, 
la ċ-ċittadini Rumeni u lanqas dawk Bulgari ma jeħtieġu permessi tax-xogħol biex ikunu 
jistgħu jaħdmu fir-Renju Unit.

Il-petizzjonanta tgħid ukoll li l-istudenti Rumeni u Bulgari huma meħtieġa li jkollhom 
assigurazzjoni tas-saħħa privata, peress li l-assigurazzjonijiet komuni tal-UE mhumiex 
aċċettati. 

Abbażi tar-regoli tal-Unjoni Ewropea (UE) dwar il-kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali 
(ir-Regolament (KE) Nru 883/2004) l-istudenti li jgħixu b’mod temporanju fl-istat li fih 
qegħdin ikomplu bl-istudji tagħhom huma meqjusa li għadhom jgħixu fl-istat tad-domiċilju 
tagħhom. 

Il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) toffri kopertura 
komprensiva meta ċ-ċittadin tal-UE kkonċernat ma jċaqlaqx ir-residenza fis-sens tar-regoli ta’ 
kordinazzjoni stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 883/2004 lejn l-Istat Membru ospitanti u 
jkollu l-intenzjoni li jmur lura lejn il-pajjiż tal-oriġini, eż. fil-każ ta’ studji jew stazzjonar lejn 
Stat Membru ieħor.1

Għalhekk, jekk student fir-Renju Unit jippreżenta l-EHIC, din isservi bħala evidenza tal-
kopertura komprensiva tas-saħħa meħtieġa. Abbażi tad-dettalji pprovduti fuq il-websajt tal-
Gvern tar-Renju Unit2, l-EHIC hija aċċettata bħala evidenza tal-assigurazzjoni komprensiva 
tas-saħħa għall-istudenti.

Konklużjoni

Ir-rekwiżit għall-istudenti li jkollhom permessi biex jaħdmu fir-Renju Unit fl-2013 kien 
konformi mal-liġi tal-UE.  Dan ir-rekwiżit tneħħa mill-1 ta’ Jannar 2014.

Id-dettalji pprovduti mill-petizzjonanta li jikkonċernaw ir-rekwiżiti dwar il-kopertura 

                                               
1

COM(2009)313 finali. 
2 Ara l-websajt tal-Aġenzija tal-Fruntieri tar-Renju Unit dwar il-kura tas-saħħa u d-dispożizzjonijiet għaċ-
ċittadini Rumeni u Bulgari qabel u wara l-1 ta’ Jannar 2014: 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/
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għall-kura tas-saħħa u l-informazzjoni disponibbli rigward il-proċeduri applikati fir-Renju 
Unit ma jindikawx ksur tal-liġi tal-UE u b’mod partikolari tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali. 


