
CM\789532MT.doc PE428.106

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

1.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0289/2009, imressqa mis-Sur Henry Saarinen, ta’ nazzjonalità 
Finlandiża, dwar id-dritt tiegħu li jibbenifika minn konċessjoni għal min qed 
ifittex impjieg fl-Iżvezja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li mar mir-Renju Unit għall-Iżvezja f’Awwissu 2006, jilmenta li kien intitolat 
li jibbenifika minn konċessjoni għal min qed ifittex impjieg fl-Iżvezja. Huwa jsostni li uffiċjal 
Żvediż immanipola d-dejta fil-formula tal-applikazzjoni UE-301 tiegħu  u għalhekk huwa ġie 
miċħud il-konċessjoni. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni u jirranġa s-
sitwazzjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

‘Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Minħabba li l-petizzjoni hija qasira, il-Kummissjoni se tillimita l-osservazzjonijiet tagħha 
għall-kwistjonijiet kuntestwali, għall-informazzjoni tal-Membri tal-Kumitat għall-
petizzjonijiet.  Kif intqal fil-kuntest ta’ għadd numeruż ta’ petizzjonijiet oħra, il-kompetenza 
tal-Komunità fil-kwistjonijiet tal-jeddijiet għall-benesseri hija limitata ħafna. Teżisti 
koordinazzjoni, li tiżgura li ħaddiem migrant, jew pensjonant li jkun eżerċita d-dritt tiegħu tal-
moviment ħieles, ikompli fil-fatt jakkumula l-jeddijiet tiegħu għas-sostenn, jew li jirċievi 
pensjoni bażika tax-xjuħija spiża tal-awtorità nazzjonali li hi responsabbli għalih, wara li 
jiċċaqlaq fi Stat ieħor. Madankollu, din il-koordinazzjoni ma toqrob bl-ebda mod lejn
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armonizzazzjoni li tiggarantixxi li l-persuna li tagħmel klejm neċessarjament tgawdi mill-
istess eleġibilità għal, eżempju, l-benefiċċji minħabba l-qgħad, fi kwalunkwe wieħed mis-27 
Stat Membru. Il-livell ta’ sostenn lanqas ma jkun neċessarjament komparabbli. Il-kwistjonijiet 
tal-eleġibilità u l-livelli assoluti ta’ tali sostenn huma kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-
kompetenza nazzjonali. L-Iżvezja ma tkun qed tikser l-ebda liġi Komunitarja sempliċement
għax tapplika kundizzjonijiet ta’ eleġibilità differenti minn dawk disponibbli fir-Renju Unit 
għalpersuni li ma jaħdmux.

Il-Formula E 301 li l-petizzjonant jirreferi għaliha, hija ċ-ċertifikat li jikkonċerna l-perjodi li 
għandhom jitqiesu għall-għoti tal-benefiċċji għal persuni li ma jaħdmux. Din tintuża għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 67 tar-Regolament 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi tas-
siġurtà soċjali għall-impjegati migranti. Minbarra ċerti kategoriji ta’ persuni bħall-ħaddiema li 
jaqsmu l-fruntieri, il-perjodi ċċertifikati f’din il-formula għandhom jiġu kkunsidrati biss mill-
Istat fejn il-persuna kkonċernata tkun ħadmet l-aħħar (fil-każ tal-petizzjonant kien ir-Renju 
Unit). Għalhekk, l-istituzzjoni Żvediża fil-prinċipju mhix obbligata li tikkonsidra l-formula.   

Fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonant dwar in-nuqqas ta’ effiċjenza u amministrazzjoni 
ħażina tal-applikazzjoni tiegħu, is-soluzzjoni naturali għall-petizzjonant tkun li jirrikorri 
għand l-Ombudsman Żvediż, li għandu l-kompetenti li jittratta l-iżbalji ta’ tali 
amministrazzjoni lokali. L-Ombudsaman Żvediż jista’ jiġi kkuntattjat f’dan l-indirizz
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Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta ma jidhirx li hemm problema fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-liġi Komunitarja hawnhekk. Għandhom jiġu rrakkomandati mezzi oħra ta’ 
rikors lill-petizzjonant.’


