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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1180/2009, imressqa minn Ekaterina Gedeonova, ta’ nazzjonalità 
Russa, dwar l-allegata diskriminazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet Britanniċi 
fl-għoti ta’ għajnuna finanzjarja lill-istudenti ta’ pajjiżi terzi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar kif ġiet trattata mill-awtoritajiet tar-Renju Unit fejn ilha 
toqgħod mill-2004. L-awtoritajiet tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Kent ċaħdulha għajnuna 
finanzjarja bħala studenta minkejja l-fatt li kienet irreġistrata bħala studenta fl-Università ta’ 
Greenwich u li hija residenti permanenti tal-UE. Hija miżżewġa lil ċittadin Litwan li huwa 
residenti permanenti tar-Renju Unit u tgħid li qed tiġi ddiskriminata minħabba ċ-ċittadinanza.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonanta, ċittadina Russa li ilha tirresiedi legalment fir-Renju Unit mar-raġel Litwan 
tagħha minn Diċembru tal-2004, tilmenta li l-awtoritajiet tar-Renju Unit ċaħdulha l-benefiċċju 
ta’ għajnuna tal-istudenti fuq il-bażi li hija ma kellha l-ebda dritt għal residenza permanenti 
fir-Renju Unit. Il-petizzjonanta tqis li dan mhux biss imur kontra l-liġi tal-UE, iżda wkoll 
kontra l-liġi tar-Renju Unit, liġi li tagħti d-dritt tal-benefiċċju msemmi hawn fuq lil residenti 
barranin li  kienu residenti legali fir-Renju Unit għal tliet snin qabel bdew il-kors. 

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipola li kull ċittadin 
tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-
Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-



PE440.065v01-00 2/2 CM\810973MT.doc

MT

dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi 
jinsabu fid-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 

Skont l-Artikolu 24(2) tad-Direttiva, l-Istati Membri mhumiex obbligati, qabel il-kisba tad-
dritt ta’ residenza permanenti, li jawtorizzaw għajnuna ta’ manteniment għall-istudji li 
jikkonsisti f’konċessjonijiet tal-istudenti jew f’self għal studenti lill-persuni li mhumiex 
ħaddiema, persuni li jaħdmu għal rashom, persuni li jżommu tali status u membri tal-familji 
tagħhom. 

Skont il-petizzjonanta, jidher li r-raġel Litwan tagħha mhuwiex ħaddiem, persuna li taħdem 
għal rasha jew persuna li żżomm tali status. Għaldaqstant, jidher li l-awtoritajiet tar-Renju 
Unit m’aġixxewx kontra l-Artikolu 24(2) tad-Direttiva meta ma tawx lill-petizzjonanta l-
benefiċċju ta’ għajnuna għall-istudenti.

Il-petizzjonanta tgħid ukoll li l-awtoritajiet tar-Renju Unit m’aġixxewx skont il-liġi nazzjonali 
tar-Renju Unit li tagħti d-dritt għal dan il-benefiċċju lil studenti li kienu jirresiedu legalment 
fir-Renju Unit għal tliet snin qabel ma bdew il-kors. Fin-nuqqas ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-
UE applikabbli, il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa li tintervieni f’din il-kwistjoni.


