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1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni għandha grad universitarju fix-xjenzi umani iżda bħalissa tinsab bla 
impjieg. Bħala parti mill-programm ta’ tiftix ta’ impjieg li hi rreġistrata fih, hija kienet 
qiegħda tfittex kors ta’ taħriġ fl-Olanda għal dawn l-aħħar sentejn iżda ma kellhiex suċċess. 
Dan l-aħħar offrewlha kors ta’ taħriġ fi Franza, iżda l-awtoritajiet Olandiżi responsabbli għall-
programm ta’ tiftix ta’ impjieg jirrifjutaw li jaċċettaw dan, minħabba li huma jqisu żjarat 
f’pajjiżi oħra bħala vaganzi. B’referenza għall-prinċipji tal-UE ta’ moviment ħieles għal 
studenti u ħaddiema, dik li ressqet il-petizzjoni qed titlob lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga kemm ir-rifjut tal-awtoritajiet Olandiżi għat-talba tagħha biex tagħmel il-kors ta’ 
taħriġ fi Franza huwa kompatibbli mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fit-22 ta’ Settembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Sfond/Sommarju tal-fatti/Storja  
Dik li ressqet il-petizzjoni hija persuna Olandiża li ggradwat fix-xjenza umana u li bħalissa 
tinsab bla impjieg. Hija qiegħda ssegwi programm organizzat mis-Servizz tal-Impjieg u d-
Dħul tal-belt ta’ Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen: "DWI") biex terġa’ tintegra fix-
xogħol. Bħala parti minn dan il-programm, dik li ressqet il-petizzjoni mistennija li tagħmel 
kors ta’ taħriġ ta’ tliet xhur li milli jidher hu regolat bi ftehima kuntrattwali bejn min irid 
jagħmel il-kors ta’ taħriġ, l-aġenzija ta’ riintegrazzjoni u d-DWI. Wara li fittxet għal kors ta’ 
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taħriġ bħal dan fl-Olanda mingħajr suċċess, reċentement hija sabet kors ta’ taħriġ fi Franza fi 
skola privata. L-awtoritajiet Olandiżi, madankollu, irrifjutaw li jaċċettaw dan il-kors ta’ taħriġ 
fi Franza minħabba l-programm ta’ integrazzjoni mill-ġdid fix-xogħol u bdew iqisu dan il-
perjodu ta’ tliet xhur barra mill-pajjiż bħala wieħed li jaqbeż it-tul ta’ żmien massimu għall-
vaganzi li għalihom dik li ressqet il-petizzjoni kienet tkun intitolata. 

L-ilment
Dik li ressqet il-petizzjoni tikkunsidra li r-rifjut tal-awtoritajiet Olandiżi, li ma jridux iħalluha 
tivvjaġġa lejn Franza, mhux kompatibbli mal-prinċipji ta’ moviment ħieles ta’ persuni u 
ħaddiema, u mhux qegħdin iqisu d-drittijiet tagħha bħala ċittadina tal-UE. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti tal-petizzjoni
Skont l-Artikolu 39 tat-Trattat tal-KE u r-Regolament (KEE) 1612/68, li jipprovdu għall-
moviment ħieles tal-ħaddiema, iċ-ċittadini tal-UE għandhom dritt isibu impjieg fi Stat 
Membru ieħor tal-UE. Il-karatteristika essenzjali tar-relazzjoni ta’ impjieg, kif definita mill-
ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, hi l-fatt li persuna tirċievi rimunerazzjoni talli 
tagħmel attivitajiet effettivi u ġenwini għall-benefiċċju u taħt it-tmexxija ta’ persuna oħra. 
Mill-informazzjoni pprovduta, mhux ċar x’inhuma eżattament it-termini tal-programm ta’ 
integrazzjoni mill-ġdid fix-xogħol u jekk il-kors ta’ taħriġ fil-qafas ta’ dan il-programm jistax 
jiġi kkunsidrat bħala attività ta’ xogħol skont l-Artikolu 39 tat-Trattat tal-KE. 
Għalhekk, biex ikun aċċertat jekk ir-regoli li jirregolaw il-programm ta’ integrazzjoni mill-
ġdid fix-xogħol humiex kompatibbli mal-Liġi tal-Komunità, il-Kummissjoni għandha bżonn 
aktar informazzjoni dettaljata dwar il-każ u, b’mod partikolari, dwar ir-raġuni għala l-
awtoritajiet Olandiżi jidhru li qegħdin jikkunsidraw il-kors ta’ taħriġ fi Franza bħala vaganza. 
Dik li ressqet il-petizzjoni għandha tkun taf, madankollu, li, li tistabbilixxi tul ta’ żmien 
massimu ta’ vaganza fil-qafas ta’ programm ta’ integrazzjoni mill-ġdid fix-xogħol ma jistax 
jiġi kkunsidrat fih innifsu bħala ksur tal-liġi tal-KE. 

Konklużjonijiet
Fid-dawl ta’dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax f’dan l-istadju tieħu pożizzjoni 
finali dwar il-każ. Il-Kummissjoni se tikkuntattja lil dik li ressqet il-petizzjoni biex tikseb 
aktar informazzjoni dettaljata.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009

Il-kwistjoni ewlenija li l-petizzjoni qed tqajjem hija jekk il-kundizzjoni ta’ residenza 
b’possibilitajiet limitati ta’ waqfa temporanja barra mill-pajjiż, li tikkostitwixxi kriterju biex 
wieħed jirċievi l-benefiċċju stabbilit mill-Att dwar ix-Xogħol u l-Assistenza Soċjali (WWB), 
tistax tiġi applikata kontra persuna li tinsab fis-sitwazzjoni li fiha qiegħda dik li ressqet il-
petizzjoni. 

L-għotjiet li jingħataw bis-saħħa tal-WWB lil persuni neqsin minn riżorsi finanzjarji 
suffiċjenti biex jixtru dak kollu neċessarju għal ħajja deċenti u li mhumiex eleġibbli għal 
għotja differenti jew benefiċċju tas-sigurtà soċjali (bħal pereżempju benefiċċju tal-invalidità 
jew benefiċċju tal-qgħad). Dawn l-għotjiet jingħataw skont il-mezzi finanzjarji tal-persuna 
kkonċernata u huma bbażati fuq il-ħtiġijiet individwali tagħha, billi jiġu kkunsidrati ċ-
ċirkostanzi rilevanti kolha. L-għoti tagħhom huwa suġġett għal numru ta’ obbligi imposti fuq 
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ir-reċipjent, bħal pereżempju s-sehem attiv tiegħu fi programm ta’ riabilitazzjoni mmirat lejn 
l-integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol.  

L-ewwel mistoqsijiet li għandhom jitwieġbu huma jekk il-benefiċċju soċjali inkwistjoni 
huwiex benefiċċju tas-sigurtà soċjali fis-sens tar-Regolament 1408/71, li jikkonċerna l-
koordinazzjoni tal-iskemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali, u jekk il-benefiċċju jistax jiġi suġġett 
għall-kundizzjoni li l-persuna jkollha r-residenza tagħha f’dak l-Istat Membru. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-awtoritajiet Olandiżi għal aktar tagħrif dwar in-
natura ta’ dan il-benefiċċju. Fuq il-bażi tat-tagħrif li wasal mingħand l-awtoritajiet Olandiżi u 
wara li kkunsidraw il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, is-servizzi tal-Kummissjoni waslu 
għall-konklużjoni li l-benefiċċju inkwistjoni ma jistax jiġi deskritt bħala wieħed mill-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali li jaqgħu taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill Nru 1408/71. 

Ir-Regolament japplika għall-fergħat kollha tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kif elenkati fl-
Artikolu 4(1), li karatteristika komuni tagħhom hija li jingħataw mingħajr l-ebda evalwazzjoni
individwali u diskrezzjonali tal-ħtiġijiet personali. Ir-Regolament mhuwiex applikabbli għall-
assistenza soċjali u medika. 

Madankollu l-benefiċċju inkwistjoni jingħata lil kull persuna b’residenza legali fl-Olanda li 
m’għandhiex mezzi adegwati għall-manteniment tagħha. Jiġifieri l-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tqis il-ħtieġa bħala kriterju essenzjali għall-applikazzjoni tiegħu. B’żieda ma’ dan, l-Att 
Olandiż dwar l-Assistenza Soċjali ma jagħmel l-ebda referenza għal perjodi ta’ xogħol, 
kontribuzzjonijiet jew sħubija f’xi skema partikulari tas-sigurtà soċjali li tkopri xi riskju 
speċifiku, li tkun tista’ tipprovdi indikazzjoni li l-benefiċċju inkwistjoni jista’ jkun benefiċċju 
tas-sigurtà soċjali.

Titqajjem mela l-kwistjoni dwar jekk il-fatt li l-benefiċċju inkwistjoni jista’ jiġi suġġett għall-
kundizzjoni li l-persuna jkollha r-residenza tagħha f’dak l-Istat Membru jistax jitqies bħala 
ostaklu għall-moviment ħieles tal-ħaddiema, ipprojbit mill-Artikolu 39 tat-Trattat, jew le.

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f’għadd kbir ta’ okkażjonijiet1 insistiet li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat li jirreferu għall-moviment ħieles tal-ħaddiema huma intiżi biex jiffaċilitaw it-
twettiq, miċ-ċittadini Komunitarji, ta’ attivitajiet okkupazzjonali ta’ kull xorta fit-territorju 
kollu tal-Komunità, u jipprekludu miżuri li jistgħu jqiegħdu fi żvantaġġ liċ-ċittadini 
Komunitarji meta jkunu jixtiequ jwettqu attività ekonomika fit-territorju ta’ Stat Membru 
ieħor. 

Iżda fil-każ preżenti dik li ressqet il-petizzjoni xtaqet tagħmel kors ta’ taħriġ mhux imħallas fi 
Franza. Kif indikat aktar ’il fuq, il-karatteristika essenzjali tar-relazzjoni ta’ impjieg koperta 
mill-Artikolu 39 tat-Trattat KE, kif definita mill-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, hi l-fatt li persuna tirċievi rimunerazzjoni talli tagħmel attivitajiet effettivi u 
ġenwini għall-benefiċċju u taħt it-tmexxija ta’ persuna oħra. Għaldaqstant il-kors ta’ taħriġ, li 
                                               
1 Ara b’mod partikulari s-sentenzi tal-Qorti fil-kawżi: C-415/93 Bosman [1995] ECR I-4921, 
C-109/04 Kranemann [2005] ECR I-2421, u s-sentenza reċenti tal-Qorti fil-kawża C-208/05 
ITC tal-11 ta’ Jannar 2007.
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ma jipprevedi l-ebda rimunerazzjoni, ma jistax jitqies bħala relazzjoni ta’ impjieg skont din 
id-definizzjoni. 

B’konsegwenza ta’ dan, is-servizzi tal-Kummissjoni huma tal-fehma li l-fatt li l-benefiċċju 
stabbilit mill-WWB huwa suġġett għall-kundizzjoni li l-persuna jkollha r-residenza tagħha 
f’dak l-Istat Membru ma jistax jitqies bħala ostaklu għall-moviment ħieles tal-ħaddiema, 
ipprojbit mill-Artikolu 39.

Huwa minnu li l-persuna li potenzjalment kienet ser tħaddem lill-petizzjonanta indikat il-
possibilità li wara l-kors ta’ taħriġ joffrilha impjieg. Madankollu, ir-rabta bejn l-obbligi 
definiti mil-leġiżlazzjoni Olandiża u din il-perspettiva purament ipotetika ta’ impjieg fi Franza 
hija indiretta u inċerta wisq (ara s-sentenza tal-Qorti fil-kawża C-190/98 Graf) biex 
tistabbilixxi ostaklu potenzjali għall-moviment ħieles tal-ħaddiema.

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-kompatibilità ta’ għoti ta’ benefiċċju stabbilit mill-WWB 
suġġett għall-kundizzjoni ta’ residenza mal-Artikolu 18 tat-Trattat KE, jista’ jkun li l-
leġiżlazzjoni Olandiża qed tqiegħed fi żvantaġġ lil ċerti benefiċjarji, bħal dik li ressqet il-
petizzjoni, għas-sempliċi raġuni li huma jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment u tar-
residenza libera u sabu kors ta’ taħriġ fi Stat Membru ieħor.

Bħalma ġie kkonfermat mill-każistika1 tal-Qorti, l-opportunitajiet offruti mit-Trattat fir-
rigward tal-moviment ħieles ma jistgħux ikunu effettivi għalkollox, jekk hemm il-possibilità li 
ċ-ċittadini tal-UE jinżammu milli jagħmlu użu minnhom minħabba leġiżlazzjoni li 
tippenalizza s-sempliċi fatt li jkunu għamlu użu minnhom. 

Madankollu, tista’ tiġi ġġustifikata (u konsegwentement tkun f’konformità mal-liġi 
Komunitarja) restrizzjoni tad-dritt fundamentali għal moviment ħieles, jekk tkun ibbażata fuq 
kunsiderazzjonijiet oġġettivi, li jkunu ta’ interess pubbliku u indipendenti min-nazzjonalità 
tal-persuni kkonċernati, u proporzjonata meta mqabbla mal-għan leġittimu tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali.

L-għotja stabbilita mill-WWB tingħata irrispettivament min-nazzjonalità tar-reċipjenti u 
tagħtihom aċċess għal programm ta’ integrazzjoni mill-ġdid fid-dinja tax-xogħol, immirat 
biex jgħinhom jerġgħu jidħlu fis-suq tal-impjiegi. F’kuntest bħal dan huwa leġittimu li l-
leġiżlazzjoni Olandiża tixtieq tiżgura li jkun rabta reali bejn l-applikant għall-għotja 
msemmija u s-suq tax-xogħol Olandiż.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-osservazzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li l-fatt li l-awtoritajiet 
Olandiżi ċaħħdu lil dik li ressqet il-petizzjoni mid-dritt li fil-qafas tal-programm Olandiż ta’ 
integrazzjoni mill-ġdid fid-dinja tax-xogħol tagħmel kors ta’ taħriġ fi Stat Membru ieħor 
jidher li ma jiksirx il-prinċipji tal-moviment ħieles tal-persuni. 

                                               
1 Ara, inter alia, is-sentenzi tal-Qorti tal-11 ta’ Lulju 2002 fil-kawża C-224/98 D'Hoop
(Rec.2002, p. I-6191) u tad-29 ta’ April 2004 fil-kawża C-224/02 Pusa (Rec.2004, p. I-5763).


