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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0590/2008, imressqa minn N.M.M., ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
dwar il-ġarr ta’ mediċini minn vjaġġaturi fuq il-persuna tagħhom waqt li 
jivvjaġġaw fl-Ewropa.  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li għandu bżonn iġorr il-mediċini miegħu, minħabba l-kundizzjoni 
medika li jbati minnha, anke waqt li jkun qiegħed jivvjaġġa. Huwa jirrisjedi l-Olanda, minn 
fejn kiseb ċertifikat mediku għall-mediċini tiegħu skont l-Artikolu 75 tal-Ftehima dwar l-
Implimentazzjoni ta' Schengen. Il-petizzjonant ġieli jivvjaġġa lejn l-Irlanda għal raġunijiet
familjari, fuq xogħol, jew biex jivvota, ladarba l-Irlanda hija parti miz-zona Schengen. 
Madankollu, huwa ġie infurmat mill-awtoritajiet Irlandiżi li l-mediċini tiegħu jistgħu jiġu 
kkunsidrati bħala drogi, u li jista’ jiġi arrestat jekk idaħħalhom fil-pajjiż. Barra dan, 
b’konnessjoni mal-ilment tiegħu lill-awtoritajiet, ġew mikxufa d-dettalji mediċi tal-
petizzjonant Hu jitlob lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jiġbdu l-attenzjoni tar-
Repubblika Irlandiża dwar l-obbligazzjonijiet tagħha skont it-Trattat ta’ Schengen u dwar il-
fatt li huwa inammissibbli li informazzjoni medika personali toħroġ fil-beraħ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Frar 2002 li tikkonċerna t-talba tal-Irlanda biex 
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tipparteċipa f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen1 u skont l-Artikolu 75 tal-Ftehima 
dwar l-Implimentazzjoni ta' Schengen, il-petizzjonant isostni li l-Irlanda kisret il-liġi tal-
Komunità billi ma tatux permess jidħol ġol-pajjiż bil-mediċina tiegħu. Barra minn dan, il-
petizzjonant jgħid li l-fatt li d-dettalji mediċi personali tiegħu inħarġu fil-pubbliku mill-
Ministru tal-Ġustizzja Irlandiż jirrappreżenta vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tiegħu.

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill, li ssemmiet qabel, jistabbilixxi li d-dispożizzjonijiet li 
għalihom saret referenza f’Artikolu 1 ser jidħlu fis-seħħ b’deċizjoni meħuda mill-Kunsill. Din 
id-deċiżjoni għadha ma tteħditx b’referenza għall-Irlanda minħabba l-fatt li l-istudji meħtieġa 
għadhom ma sarux (saru fir-rigward tar-Renju Unit). Għalhekk, l-Irlanda ma wettqet ebda 
ksur tal-acquis ta’ Schengen peress li dan għadu ma sarx obbligatorja. L-Artikolu 4 ma 
jistabbilixxi ebda terminu ta’ skadenza għal dan il-għan. 

L-Irlanda għadha ma talbitx li tiġi evalwata. Skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, 
ir-raġuni hija li l-Irlanda tixtieq tipposponi l-evalwazzjoni biex tkun tista’ tingħaqad mat-tieni 
ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, li mistennija li tibda tintuża  fl-aħħar 
tal-2009.

Barra dan, skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex poteri ġenerali biex tinterveni f’każi 
individwali ta’ vjolazzjoni ta’ drittijiet fondamentali. Tista’ tagħmel dan biss jekk tkun
ikkonċernata kwistjoni marbuta mal-liġi tal-Komunità Ewropea. Rigward il-kxif ta’ 
informazzjoni medika personali lill-Parlament Irlandiż, ma kienx possibbli li tiġi stabbilita 
konnessjoni bejn l-allegati vjolazzjonijiet ta’ drittijiet fundamentali u l-liġi tal-Komunità fuq 
bażi tal-informazzjoni mogħtija.
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