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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0690/2006, imressqa minn Stavros Din, ta’ nazzjonalità Griega, dwar 
nuqqas ta’ qbil mill-awtoritaijiet Griegi mal-Konvenzjoni relatata mal-istejtus tar-
refuġjati (Konvenzjoni ta’ Ġinevra tal-1951) u leġiżlazzjoni relevanti tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, avukat li qed jaġixxi f’isem persuna Pakistana li qed tifttex ażil fil-Greċja, 
jilmenta li l-pulizija Griegi qegħdin konsistentement jirrifjutaw li jawtentikaw il-firma tal-
persuna tfittex ażil, li jfisser li huwa ma jistax jagħti l-prokura lill-avukati tiegħu. It-tweġiba li 
rċieva r-rikorrent mill-Ministru għall-Intern Grieg dwar din il-kwistjoni turi kemm ġew 
injorati d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra tal-1951 fuq l-istejtus tar-refuġjati. Il-
petizzjonant irreġistra ilment mal-Assoċċjazzjoni Piraeus Bar u l-Ombudsman Grieg li t-tnejn 
qablu miegħu. Huwa argumenta wkoll li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 
2003/9/KE tistabbilixxi standards minimi għall-akkoljenza ta’ dawk li  jfittxu ażil fl-Istati 
Membri u r-Regolament tal-Kunsill (KE)  Nru 2725/2000 dwar l-istabbiliment ta’ ‘Eurodac’ 
għax-xebh ta’ marki tas-swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta’ Dublin qed 
jiġu miksura u qed ifittex azzjoni mill-Parlament Ewropew biex iġib lill-awtoritaijiet Griegi fi 
qbil mal-leġiżlazzjoni  relevanti tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Jannar 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-9 ta’ Lulju 2007.

Fatti
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Ir-rikkorent, avukat li qed jaġixxi f’isem persuna Pakistana li qed tifttex ażil, jilmenta li l-
awtoritajiet Griegi qed jirrifjutaw li jawtentikaw il-firma tal-klijent tiegħu, għaldaqstant qed 
iċaħħdu lill-klijent mid-dritt tiegħu ta’ rappreżentazzjoni legali u jargumenta li dan huwa 
kuntrarju għall-Konvenzjoni ta’ Ġinevra relatata mal-Istejtus tar-Refuġjati tat-28 ta’ 
Lulju 1951 ("Konvenzjoni ta’ Ġinevra"), kif supplimentata mill-Protokoll ta’ New York tal-
31 ta’ Jannar 1967.

Il-petizzjonant mar għand żewġ għases differenti tal-pulizija (wara li l-uffiċjali mill-ewwel 
għassa rreferewh għall-għassa tal-pulizija tal-post tar-residenza tal-klijent tiegħu) biex jieħu l-
awtorizzazzjoni legali meħtieġa biex jirrappreżenta lill-klijent tiegħu fil-proċeduri quddiem l-
istituzzjoni nazzjonali għas-sigurta’ soċjali (IKA). Uffiċjali tal-pulizija fiż-żewġ għases 
irrifjutaw li jawtentikaw il-firma tal-klijent, u għamlu referenza għal struzzjonijiet mill-
Ministeru tal-Intern biex ma jawtentikawx firem ta’ dawk li  jfittxu ażil jekk il-passaport 
tagħhom ma jkollux viża u jekk ma jkunux fil-pussess ta’ dokument ieħor li jipprova d-dħul 
legali u residenza tagħhom fil-Greċja. Il-petizzjonant ippreżentalhom il-passaport validu tal-
klijent tiegħu u l-oriġinal tal-applikazzjoni tiegħu għal ażil. Madankollu, l-applikazzjoni għal 
ażil ma ġietx ikkunsidrata bħala prova suffiċjenti tad-dħul legali u residenza fil-Greċja.

Wara dan ir-rifjut, il-petizzjonant irrikorra għand il-Ministeri għall-Intern u l-Ordni Pubblika.  
B’mod partikolari, il-Ministru għall-Intern irrifjuta l-ilment tiegħu, u fit-tweġiba tiegħu 
irrefera għal-liġi relevanti li titlob il-pussess ta’ passaport validu, dokument ieħor ta’ permess 
ta’ dħul fil-Greċja jew dokument ieħor li ħareġ mill-awtorita’ kompetenti Griega (bħal 
permess ta’ residenza), bħala kundizzjoni għall-awtentikar tal-firma ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz. 

Il-petizzjonant irrikorra wkoll għand l-Assoċċjazzjoni Piraeus Bar u lill-Ombudsman Grieg, u 
t-tnejn li huma indikaw fit-tweġibiet tagħhom li l-oriġinal tal-applikazzjoni għal ażil 
jikkostitwixxi dokument pubbliku li jiċċertifika li l-persuna li tfittex ażil għandha residenza 
legali fil-Greċja sakemm tittieħed deċiżjoni fuq l-applikazzjoni tagħha u tipprova l-identita’ 
tagħha. F’dan il-kuntest, l-Ombudsman Grieg innota partikularment dak li sab qabel dwar id-
dewmien amministrattiv twil biex dawk li jfittxu ażil jiġu pprovduti dokumentazzjoni li 
tiċċertifika l-istejtus tagħhom u li turi li huma għandhom il-permess li joqogħdu f’territorju 
Grieg waqt li l-applikazzjoni tagħhom hija pendenti, u l-inċertezza legali li tinħoloq b’dan id-
dewmien.

Huma jindikaw ukoll li d-dispożizzjonijiet tal-liġi Griega fuq ir-rekwiżiti tal-awtentikar tal-
firma ta’ dawk li jfittxu ażil għandhom ikunu interpretati bi qbil mal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra 
tal-1951 dwar l-Istejtus tar-Refuġjati. Huma għalhekk ikkonkludew li r-rifjut tal-awtoritaijiet 
li jawtentikaw il-firma tal-persuna li tfittex ażil qed iċaħħad lil dawk li jfittxu ażil mid-
drittijiet fundamentali tagħhom li jinstemgħu mill-awtoritaijiet u li jkollhom aċċess għal 
protezzjoni legali li huma ggarantiti mill-Kostituzzjoni Griega lill-persuni kollha li joqogħdu 
fil-pajjiż. Aktar minn hekk, l-Ombudsman qal li l-prattika tal-pulizija msemmija aktar ’il fuq 
m’għandha l-ebda bażi legali, minħabba li l-liġi tipprovdi b’mod ċar li l-passaport huwa 
wieħed mill-mezzi li jawtentika l-identità tal-persuna barranija u ma tagħti l-ebda eċċezzjoni 
lil dawk li jfittxu ażil. 

Id-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi Komunitarja

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/9/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 li tistabbilixxi standards minimi 
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għall-akkoljenza ta’ dawk li jfittxu ażil fl-Istati Membri (ĠU L 31, p. 18) (id-“Direttiva ta’ 
Kundizzjonijiet għall-akkoljenza”) tiggarantixxi standards minimi għall-akkoljenza ta’ dawk 
li jfittxu ażil li normalment iservu biex jassigurawlhom livell ta’ għejxien dinjituż u 
kundizzjonijiet ta’ ħajja komparabbli fl-Istati Membri. B’mod partikolari, tiggarantixxi lil min 
ifittex ażil serje ta’ drittijiet relatati ma’, fost oħrajn, residenza u moviment liberu (Artikolu 
7), edukazzjoni (Artikolu 10), xogħol (Artikolu 11), kundizzjonijiet materjali għall-akkoljenza  
(Artikolu 14) u aċċess għal kura tas-saħħa (Artikolu 15). 

B’mod aktar speċifiku, fir-rigward tad-dokumentazzjoni din tipprovdi skont kif ġej fl-Artikolu 
6 (1) tagħha:

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fi żmien tlett ijiem wara li applikazzjoni tkun 
iddepożitata mal-awtorita kompetenti, l-applikant jingħata dokument maħruġ f'ismu jew 
isimha stess li jiċċertifika l-istatus tiegħu jew tagħha bħala min ifittex ażil jew li jiddikjara li 
hu jew hi huwa/hija permess/a j(t)oqgħod fit-territorju tal-Istat Membru waqt li l-
applikazzjoni tiegħu jew tagħha tkun pendenti jew tkun qiegħda tiġi eżaminata".

L-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva mill-Istati membri skada fis-6 ta’ Frar 2005. 

Analiżi ġuridika

Minħabba li ma rċeviet ebda notifika tat-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar Kundizzjonijiet 
għall-Akkoljenza mill-Greċja, il-Kummissjoni ressqet il-kwistjoni, skont l-Artikolu 226 tar-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, permezz tal-każ 
nru C-72/06. B’sentenza tad-19 ta’ April 2007, il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea iddikjarat li, 
billi naqset li ddaħħal fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi 
meħtieġa biex tkun konformi mad-Direttiva, ir-Repubblika Griega naqset milli tissodisfa l-
obbligi tagħha taħt id-Direttiva. Sallum, il-Kummissjoni għadha ma rċeviet ebda notifika tar-
traspożizzjoni tad-Direttiva minn dan l-Istat Membru. 

Fil-każ preżenti, wieħed jista’ jissoponi bir-raġun li l-awtoritajiet Griegi ma ħarġux lill-klijent 
tar-rikorrent id-dokument li ssir referenza għalih f’Artikolu 6(1) tad-Direttiva dwar 
Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza fi żmien tlett ijiem wara li dan tal-aħħar tefa’ l-
applikazzjoni. Bħala riżultat, l-uniku dokument li l-klijent tar-rikorrent kellu għad-
dispożizzjoni tiegħu u li seta’ jissottometti lill-awtoritaijiet tal-pulizija bħala prova tar-
residenza legali fit-territorju kien l-oriġinal tal-applikazzjoni għal ażil. Jekk huwa minnu li l-
awtoritajiet Griegi ma ħarġux lill-klijent tar-rikorrent id-dokument ikkonċernat, id-dewmien 
min-naħa tal-awtoritajiet Griegi jista’ jikkostitwixxi ksur tal-obbligi tagħhom taħt l-Artikolu 
6(1) tad-Direttiva dwar Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza. 

Jidher ukoll li r-rifjut tal-awtoritajiet Griegi li jaċċettaw l-applikazzjoni oriġinali għal ażil bħal 
dokument li jiċċertifika li min ifittex ażil qed joqgħod legalment fil-Greċja, sakemm tittieħed 
deċiżjoni fuq l-applikazzjoni tiegħu u tipprova l-identità tiegħu, taħt iċ-ċirkustanzi spjegati 
deskritti aktar ‘il fuq, u r-rifjut sussegwenti tagħhom li jawtentikaw l-firma tiegħu, kellu bħala 
riżultat li l-persuna in kwistjoni li kienet qed tfittex ażil ma setgħetx tinnomina avukat biex 
jirrappreżentaha fil-proċeduri quddiem istituzzjoni nazzjonali ta’ sigurtà soċjali. Jekk, bħala 
konsegwenza, il-persuna inkwistjoni ma setgħetx teżerċita xi dritt speċifiku garantit lil min 
ifittex ażil mid-Direttiva dwar Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza, din l-imġiba min-naħa tal-
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awtoritajiet Griegi tista’ tikkostitwixxi ksur ta’ aktar dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. 

Fir-rigward ta’ ksur possibbli tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra, li saret referenza għaliha mil-
petizzjonant, wieħed għandu jinnota li l-Kummissjoni mhijiex kompetenti biex tinterpreta jew 
timmoniterja l-implimentazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni mill-Istati Membri.

Rakkomandazzjonijiet

Fuq dak li ntqal hawn fuq, is-servizzi tal-Kummissjoni jirrakkomandaw lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet li jsaqsi lill-petizzjonant biex jipprovdi aktar informazzjoni fuq dawn iż-żewġ 
punti.

L-ewwel nett, il-petizzjonant għandu jiġi mistoqsi jikkonferma li l-awtoritajiet Griegi ma 
ħarġux lill-klijent tiegħu d-dokument li ssir referenza għalih fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 
dwar Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza fi żmien tlitt ijiem wara li dan tal-aħħar tefa’ l-
applikazzjoni tiegħu, kif mitlub fid-dispożizzjonijiet imsemmija.

It-tieni nett, ir-rikkorent għandu bżonn jiċċara jekk il-fatt li hu ma setax jirrappreżenta 
legalment lill-klijent tiegħu fil-proċeduri quddiem l-istituzzjoni nazzjonali għas-sigurtà 
soċjali, bħala riżultat tar-rifjut tal-awtoritajiet Griegi li jaċċettaw l-oriġinal tal-applikazzjoni 
għal ażil bħala dokument li jiċċertifika li l-persuna li tfittex ażil għandha residenza legali fil-
Greċja sakemm tittieħed deċiżjoni fuq l-applikazzjoni tagħha u tipprova l-identità tagħha, taħt 
iċ-ċirkustanzi deskritti aktar ’il fuq, u r-rifjut sussegwenti li jawtentikaw il-firma ta’ din tal-
aħħar ċaħħditx lill-klijent tar-rikorrent mill-possibilità li jeżerċita xi dritt speċifiku tiegħu 
garantit lil min ifittex ażil mid-Direttiva dwar Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza. 

Il-Kumitat dwar il-Petizzjonijiet jista’ wkoll jiġbed l-attenzjoni tar-rikorrent għall-fatt li, 
minkejja n-nuqqas ta’ traspożizzjoni ta’ din id-Diretttiva mill-Greċja, dan l-Istat Membru ilu 
marbut bis-sħiħ ma’ dan l-att sa mis-6 ta’ Frar 2005. Għaldaqstant, jekk huwa jemmen li 
dispożizzjoni tad-Direttiva kienet miksura mill-awtoritajiet Griegi, huwa jista’ jikkunsidra li 
jikkontesta dan il-ksur quddiem qorti nazzjonali kompetenti billi jagħmel referenza għall-
prinċipju stabbilit tal-hekk imsejjaħ effett dirett tad-Direttivi1.

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

Fir-rigward tal-petizzjoni t’hawn fuq, li titlob deprivazzjoni mill-awtoritajiet Griegi tad-dritt 
għar-rappreżentazzjoni legali tal-persuna li tfittex ażil, il-Kummissjoni talbet lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet biex jitlob lill-petizzjonant jipprovdi iżjed informazzjoni fir-rigward tat-
talba tiegħu. 

Wara din it-talba, il-petizzjonant issottometta l-kjarifiki li ġejjin.

Primarjament, il-petizzjonant jikkonferma li l-awtoritajiet Griegi ma pprovdewx lill-klijent 
                                               
1 Għal informazzjoni sostanzjali ara eż. Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej  tas -26 ta’ 
Frar 1986. M. H. Marshall kontra l-Awtorità tas-Saħħa ta’ Southampton u South-West Hampshire Area Health, 
każ 152/84, para. 46.
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tiegħu bid-dokument imsemmi fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/9/KE tas-27 ta’ 
Jannar 2003 li tistipula standards minimi għal persuni li jfittxu ażil fl-Istati Membri (minn issa 
’l quddiem – id-Direttiva dwar Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza) fi żmien 3 ijiem wara li dan 
tal-aħħar kien issottometta l-applikazzjoni tiegħu, kif preskritt f’din il-dispożizzjoni. It-tieni, 
hu jsostni li l-fatt li hu ma setax jirrappreżenta lill-klijent tiegħu legalment fil-proċedimenti 
quddiem l-istituzzjoni għas-sigurtà soċjali nazzjonali, minħabba li l-awtoritajiet Griegi 
m’aċċettawx l-applikazzjoni tal-ażil oriġinali bħala dokument li jiċċertifika li l-persuna li 
tfittex ażil kienet qed tgħix legalment fil-Greċja u li qed tagħti prova għall-identità tagħha, u 
dan wassal biex dawn tal-aħħar m’aċċettawx li jawtentikaw il-firma tagħha u ċaħdu lill-klijent 
tiegħu l-possibiltà li jeżerċita d-drittijiet tiegħu garantiti mid-Direttiva dwar Kundizzjonijiet 
għall-Akkoljenza, b’mod partikolari d-dritt għall-aċċess għall-kura tas-saħħa.

Id-Direttiva dwar Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza tiggarantixxi standards minimi għall-kenn 
tal-persuni li jfittxu ażil u timmira biex tiżgura standard ta’ għejxien dinjituż u kondizzjonijiet 
tal-għejxien komparabbli mal-Istati Membri kollha. Fir-rigward tad-dokumentazzjoni, id-
direttiva tipprovdi fl-Artikolu 6 (1) tagħha li 'Stati Membri għandhom jiżguraw fi żmien tlett 
ijiem wara li tiġi ddepożitata applikazzjoni mal-awtorità kompetenti, li l-applikant ikollu 
dokument maħruġ f’ismu/isimha li jiċċertifika l-istatus tiegħu/tagħha bħala persuna li qed 
tfittex ażil jew li tixhed li hu/hi j/tista’ j/tgħix fit-territorju tal-Istat Membru sakemm l-
applikazzjoni tiegħu/tagħha hi pendenti jew qed tiġi eżaminata. Skont l-informazzjoni li 
waslet mingħand il-petizzjonant, jidher li l-awtoritajiet Griegi ma provdewx lill-klijent tiegħu 
d-dokument meħtieġ taħt id-direttiva fiż-żmien preskritt u dan juri tħassib rigward l-
applikazzjoni korretta ta’ din id-dispożizzjoni mill-awtoritajiet Griegi. 

Fir-rigward tad-dritt li wieħed ikollu aċċess għall-kura tas-saħħa, id-Direttiva tistipula li l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikanti jirċievu l-kura tas-saħħa neċessarja li 
għandha tinkludi, mill-inqas, kura ta’ emerġenza u trattament essenzjali għall-mard'. F’dan ir-
rigward, jekk bħala konsegwenza taċ-ċaħda li tiġi awtentikata l-firma tal-persuna li tfittex 
ażil, il-persuna tiċċaħħad mid-dritt għar-rappreżentazzjoni legali, u b’hekk ma kellhiex aċċess 
għall-kura tas-saħħa, din l-imġiba tal-awtoritajiet Griegi tista’ toħloq ksur ta’ aktar 
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. 

Fir-rigward ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tistieden lill-
awtoritajiet Griegi biex jagħtuha l-osservazzjonijiet tagħhom dwar jekk il-prattiki tal-Greċja 
humiex f’konformità mal-liġi Komunitarja. Il-Kummissjoni se żżomm lill-Parlament infurmat 
dwar l-iżviluppi. 

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

Abbażi tal-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant fil-petizzjoni msemmija hawn fuq kif 
ukoll tal-kjarifiki addizzjonali li huwa pprovda lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew rigward l-ilment tiegħu, il-Kummissjoni bagħtet ittra fl-14 ta’ Jannar 2009 fejn 
stiednet lill-awtoritajiet Griegi jagħmlu l-osservazzjonijiet tagħhom dwar il-kwistjonijiet 
imqajma biex jiġi stabbilit jekk il-prattiki tal-Greċja humiex f’konformità mal-liġi 
Komunitarja. 

B’mod partikolari l-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Griegi biex jagħmlu l-
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osservazzjonijiet tagħhom dwar il-fatti tal-każ speċifiku, mingħajr ma tinkixef l-identità tal-
petizzjonant jew jissemmew dati speċifiċi, kif ukoll biex jipprovdu informazzjoni b’risposta 
għal żewġ domandi:

i) L-awtoritajiet Griegi jipprovdu d-dokument lill-applikanti għal ażil fi żmien tlett ijiem 
minn meta tiġi ddepożitata l-applikazzjoni, skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva dwar 
Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza? 

ii) L-awtoritajiet Griegi jimponu rekwiżiti jew kundizzjonijiet amministrattivi li fil-
prattika jistgħu jillimitaw l-aċċess tal-applikanti għall-kura tas-saħħa?

Fir-risposta tagħhom lill-Kummissjoni tas-7 ta’ Mejju 2009, il-Greċja wieġbet b’mod 
affermattiv għall-ewwel domanda u qalet li l-applikanti tingħatalhom karta tal-identità 
speċjali għall-applikazzjoni għall-ażil hekk kif l-applikazzjoni tagħhom tiġi ddepożitata
quddiem l-awtoritajiet kompetenti, kif stipulat fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li timplimenta d-
Direttiva dwar Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza [Digriet Presidenzjali 220, tat-13.11.2007].

B’mod partikolari, l-Artikolu 5 tad-Digriet Presidenzjali jistipula li l-awtoritajiet kompetenti
inkarigati li jirċievu u jeżaminaw applikazzjoni għall-ażil għandhom immedjatament 
jipprovdu lill-applikant karta tal-identità speċjali, mingħajr ħlas, għall-applikazzjoni għall-ażil 
meta jaslu r-riżultati tal-marki tas-swaba’, u jkun x’ikun, fi żmien tlett ijiem minn meta tiġi 
ddepożitata l-applikazzjoni. Din il-karta “speċjali” fiha r-ritratt tal-applikant, tispeċifika li 
hu/hi j/tista’ j/toqgħod fit-territorju Grieg sakemm l-applikazzjoni tiegħu/tagħha qed tiġi 
eżaminata, u tindika jekk l-applikant hux liberu li jiċċaqlaq fit-territorju Grieg kollu jew parti 
minnu. 

Fir-rigward tat-tieni domanda, l-awtoritajiet Griegi infurmaw lill-Kummissjoni li l-applikanti 
jirċievu l-kura tas-saħħa, il-kura farmaċewtika u s-servizz tal-isptar neċessarji mingħajr ħlas 
meta juru l-karta “speċjali” lill-awtoritajiet kompetenti, b’konformità mad-Digriet 
Presidenzjali 220 u d-Deċiżjoni Konġunta tal-Ministru tal-Affarijiet Finanzjarji u Ekonomiċi 
u l-Ministru tas-Saħħa u l-Koperazzjoni Soċjali [A.P. 13949/16.11.2006] dwar din il-
kwistjoni, filwaqt li l-minuri mhux akkumpanjati għandhom aċċess mingħajr ħlas għas-
sistema nazzjonali tas-saħħa. 

F’dan ir-rigward, mill-informazzjoni pprovduta mhux possibbli li tinħareġ konklużjoni li l-
prattiki u/jew il-leġiżlazzjoni Griegi qed jiksru d-Direttiva dwar Kundizzjonijiet għall-
Akkoljenza. B’mod partikolari, skont it-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet nazzjonali jipprovdu 
immedjatament lill-applikanti bid-dokumenti relevanti rikjesti bl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 
dwar Kundizzjonijiet għall-Akkoljenza malli titressaq l-applikazzjoni tagħhom għall-ażil 
quddiem l-awtoritajiet kompetenti. Barra minn dan, l-awtoritajiet Griegi qalu li m’hemm l-
ebda kundizzjoni marbuta mad-dritt għal aċċess għall-kura tas-saħħa li fil-prattika jillimita tali 
aċċess għall-applikanti. 

Konsegwentement, abbażi tal-informazzjoni li għandha bħalissa, f’dan il-każ speċifiku l-
Kummissjoni ma tarax għalfejn għandhom jinfetħu proċeduri ta’ ksur kontra l-Greċja
minħabba nuqqas ta’ konformità mal-acquis tal-UE dwar l-ażil. Madankollu għandu jiġi 
nnutat li jekk jixtieq, il-petizzjonant jista’ jressaq ilment formali quddiem il-Kummissjoni 
rigward kull miżura jew prattika attribwita lill-Greċja jew kull Stat Membru ieħor li skontu 



CM\789322MT.doc 7/7 PE392.210v03-00

MT

hija inkompatibbli mal-liġi Komunitarja. Aktar informazzjoni dwar dan tinsab f’dan is-sit 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_en.htm.


