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Suġġett:  Petizzjoni 1831/2008, imressqa mis-Sur Mustafa Irkan, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar id-diskriminazzjoni mhux diretta tal-awtoritajiet Żvediżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ċittadin Brittaniku ta’ oriġini Torka, jikkonsidra li se jisfa vittma ta’ 
diskriminazzjoni indiretta min-naħa tal-awtoritajiet Żvediżi jekk jmur joqgħod fl-Iżvezja 
minħabba li ma jkunx intitolat għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Il-petizzjonant ikkonsidra li 
jmur joqgħod fl-Iżvezja skont id-Direttiva 2004/38/KE u fittex informazzjoni dwar il-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Skont il-petizzjonant, huwa ġie infurmat li ma għandu l-ebda 
aċċess għal xi tip ta’ sigurtà soċjali ladarba ma ħadimx fl-Iżvezja. Il-petizzjonant jargumenta 
li dan it-trattament huwa diskriminatorju u jmur kontra l-leġiżlazzjoni KE minħabba li dan ma 
japplikax għaċ-ċittadini Żvediżi (ċittadin Żvediż li qatt ma ħadem jew ħallas taxxi fl-Iżvezja, 
iżda għamel dan fi Stati Membri oħra, xorta waħda jista’ jgawdi minn benefiċċji ladarba 
għandu residenza fl-Iżvezja). Skont il-petizzjonant, ma jistax jipprevedi kemm se jdum ma 
jsib xogħol fl-Iżvezja. Għalhekk, huwa jikkonsidra li ċ-ċittadini tal-UE li qed ifittxu impjieg 
b’mod attiv għandhom jibbenifikaw mill-istess drittijiet soċjali taċ-ċittadini Żvediżi. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga din il-kwistjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibli fit-8 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Il-petizzjonant, ċittadin Brittaniku ta’ oriġini Torka, xtaq jingħaqad mal-familja tiegħu fl-
Iżvezja. Huwa jilmenta li l-awtoritajiet Żvediżi infurmawh li, għall-kuntrarju ta’ ċittadini 
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Żvediżi f’pożizzjoni simili, huwa mhux intitolat għall-benefiċċji tal-qgħad u jkollu jħallas l-
ispejjeż mediċi tiegħu sakemm isib xogħol. Huwa jilmenta wkoll li huwa aktarx se jkun 
diskriminat fuq il-bażi tal-oriġini etnika tiegħu minħabba li r-rata medja tal-qgħad fl-Iżvezja 
hija ta’ madwar 5%, iżda għal Torok etniċi din il-figura togħla għal 45%. Huwa jallega li r-
rata għolja b’mod spoporzjonata ta’ qgħad flimkien man-nuqqas ta’ għajnuna soċjali għal 
persuni li qed ifittxu impjieg żammitu milli jemigra lejn l-Iżvezja.

Il-Kummissjoni rċeviet ukoll l-ilment direttament u pprovdiet lill-petizzjonant b’analiżi tal-
każ tiegħu fid-dawl tal-liġi Komunitarja applikabbli.

Fir-rigward tal-aċċess għal benefiċċji tal-qgħad, dan jirrigwarda l-koordinazzjoni tas-sigurtà 
soċjali fi ħdan l-UE.

Il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali tistipula l-koordinazzjoni u mhux l-armonizzazzjoni 
tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat Membru huwa liberu li jiddetermina d-
dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu, inklużi liema benefiċċji għandhom ikunu 
provduti, il-kundizzjonijiet tal-eliġibilità, kif dawn il-benefiċċji għandhom jiġu kkalkulati u 
kemm għandhom jitħallsu kontribuzzjonijiet. 

Madankollu, dispożizzjonijiet komunitarji, b’mod partikolari r-Regolament (KEE) Nru. 
1408/71, jistabbilixxu regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu mħarsa mill-awtoritajiet 
nazzjonali kollha meta tiġi applikata l-liġi nazzjonali. Dawn ir-regoli jiżguraw li l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi ta’ trattament 
ugwali u nondiskriminazzjoni. Permezz ta’ dan, jiġi żgurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni
nazzjonali differenti ma taffetwax b’mod ħażin persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-
moviment liberu fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Ir-regoli li jikoordinaw il-benefiċċji tal-qgħad huma stabbiliti f’Kapitolu 6 tar-Regolament 
1408/71. Fil-prinċipju, ħaddiem huwa intitolat li jitlob benefiċċji tal-qgħad biss fl-Istat 
Membru tal-aħħar impjieg. Jekk hu/hi j/tixtieq li j/tfittex xogħol fi Stat Membru ieħor, ir-
Regolament 1408/71 jipprovdi dik il-possibilità billi jistabbilixxi regoli dwar l-esportazzjoni 
ta’ benefiċċji tal-qgħad (l-Artikolu 69). Dawn jistipulaw li għal perjodu limitat persuna li tkun 
qed tfittex ix-xogħol tista’ żżomm d-dritt tagħha għall-benefiċċji tal-qgħad filwaqt li tivvjaġġa 
lejn Stat Membru wieħed jew iktar sabiex tfittex impjieg hemm. Huwa ċar li dawn ir-regoli 
japplikaw għaċ-ċittadini kollha tal-UE bl-istess mod. 

Matul dak il-perjodu ta’ esportazzjoni, il-persuna li tkun qed tfittex xogħol għandha tirreġistra 
mas-servizzi tal-impjieg ta’ kull Stat Membru li żżur u tkun soġġetta għall-proċedura ta’
kontroll organizzata f’dak il-pajjiż. Il-persuna li tkun qed tfittex xogħol għandha tikkuntattja l-
uffiċċju tal-impjiegi fejn tkun rreġistrat sabiex tikseb iktar informazzjoni. 

Huwa importanti wkoll li nispjegaw li l-Artikolu 18 tat-Trattat KE jistipula li kull ċittadin tal-
UE għandu jkollu d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fi ħdan it-territorju tal-Istati Membri, 
soġġett għal-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stipulati f’dan it-Trattat u għall-miżuri adottati 
biex dan jidħol fis-seħħ. Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi jinstabu fid-Direttiva 
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2004/38/KE1. 

Skont il-każistika2 tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, persuna li tfittex xogħol tista’ toqgħod fl-
istat Membru ospitanti għal perjodu suffiċjenti li jippermettilha li hi stess tevalwa l-offerti ta’
impjieg u tieħu l-passi meħtieġa biex tiġi impjegata. F’din il-kawża, l-ECJ qalet li 6 xhur 
huma perjodu raġonevoli. Wara l-iskadenza ta’ dan il-perjodu, il-persuna li tkun qed tfittex 
xogħol ma tistax titkeċċa jekk hija turi li se tkompli tfittex impjieg u li hija għandha 
possibilitajiet ġenwini li tiġi impjegata. 

Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ residenza msemmi hawn fuq, l-Artikolu 24(2) tad-
Direttiva jintitola lill-Istati Membri biex ma jikkonferixxux id-dritt għal għajnuna soċjali lil 
persuni li jkunu qed ifittxu xogħol. L-iskop ta’ dan ir-regolament huwa li jiġi evitat piż 
eċċessiv fuq l-iskemi tal-għajnuna soċjali tal-Istati Membri ospitanti. Din id-dispożizzjoni 
tapplika għaċ-ċittadini kollha tal-UE, hi x’inhi l-oriġini etnika tagħhom.

Madankollu, benefiċċji ta’ natura finanzjarja li, indipendentement mill-istejtus tagħhom skont 
il-liġi nazzjonali, huma intenzjonati li jiffaċilitaw l-aċċess għas-suq tax-xogħol ma jistax jiġi 
meqjus li jikkostitwixxu “għajnuna soċjali” fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 24(2) ta’ din id-
Direttiva3. Fil-fatt, dan ir-regolament ma japplikax għal dawk il-benefiċċji intenzjonati li 
jiffaċilitaw l-aċċess għal impjieg fis-suq tax-xogħol ta’ Stat Membru jekk ikun hemm rabta 
reali bejn il-persuna li tkun qed tfittex xogħol u s-suq tax-xogħol ta’ dak l-Istat Membru. L-
eżistenza ta’ rabta bħal din tista’ tiġi determinata, b’mod partikolari billi jiġi stabbilit li l-
persuna kkonċernata, tkun fil-fatt fittxet ġenwinament xogħol fl-Istat Membru inkwistjoni, 
għal perjodu raġonevoli4.
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