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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1891/2009, ippreżentata minn Mauro Pulvirenti, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar il-moviment ħieles ta’ persuni fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Pollakk li qed jgħix u jaħdem l-Italja. Huwa għandu karta tal-
identità Taljana, għandu permess jivvota fl-elezzjonijiet Taljani u għandu liċenzja tas-sewqan 
Taljana. Jilmenta li l-karta tal-identità tiegħu hija mmarkata bil-kliem ‘Non valida per 
l’espatrio’ (mhix valida għall-espatrijazzjoni). B’riżultat ta’ dan, ma jistax jużaha biex 
jivvjaġġa fl-Ewropa, għax ma jistax jużaha biex jitlaq mill-Italja. Jekk pereżempju jkun 
jixtieq isiefer il-Polonja, ikollu juri l-passaport tiegħu. Il-petizzjonant iqis li bħala ċittadin 
Ewropew għandu jkun jista’ jivvjaġġa liberament fl-UE meta juża l-karta tal-identità.
Għalhekk hu jqis li l-kliem ipprintjat fuq il-karta tal-identità Taljana jikser il-prinċipju tal-
moviment ħieles ta’ persuni fl-Unjoni Ewropea u għandu jinbidel, pereżempju, bil-kliem 
‘Valida per la circolazione negli stati della Comunità europea’ (valida għall-vjaġġi fl-Istati 
tal-Komunità Ewropea).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 29 Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 2 Settembru 2010.

The Republic Ir-Repubblika tal-Italja liċ-ċittadini tagħha u lill-barranin li jirrisjedu fuq it-
territorju Taljan, tagħtihom karta tal-identità. Dan id-dokument għandu l-iskop li jiġi 
identifikat id-detentur tiegħu. Iċ-ċittadini Taljani jistgħu jużaw il-karti tagħhom tal-identità 
bħala dokument għall-ivvjaġġar minflok il-passaport biex jivvjaġġaw lejn pajjiżi li jaċċettaw 
il-karta tal-identità bħala dokument validu għall-ivvjaġġar. 
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L-Artikolu 21 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jgħid hekk: 

“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-dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq.”

Id-Direttiva 2004/38/KE tagħti liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea l-jedd ta’ dħul u ħruġ minn 
kull wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni, basta ċ-ċittadin ikun jiddetjeni karta tal-identità 
valida jew passport validu. 

Skont il-liġi applikabbli tal-UE, il-petizzjonant huwa mħolli jħalli t-territorju Taljan u 
jivvjaġġa fl-Unjoni Ewropea biss jekk kemm-il darba jkun jiddetjeni karta tal-identità valida 
jew passaport validu maħruġ mill-Polonja, il-pajjiż li tiegħu għandu n-nazzjonalità. Fil-fatt, l-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/38/KE tgħid li “ċ-ċittadini kollha ta’ l-UE b’passaport jew 
b’karta ta’ l-identità valida u l-membri familjari tagħhom li m’humiex ċittadini ta’ Stat 
Membru u li għandhom passaport validu, għandu jkollhom id-dritt li jħallu t-territorju ta’ Stat 
Membru sabiex jivvjaġġaw lejn Stat Membru ieħor”. Inoltre, l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 
2004/38/KE jobbliga lill-Istati Membri joħorġu lin-nazzjonali tagħhom karta tal-identità jew 
passaport li jiddikjaraw in-nazzjonalità tagħhom. 

Skont ma jingħad fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2004/38/KE, iċ-ċittadini tal-UE għandhom il-
jedd jidħlu fit-territorju ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea b'karta tal-identità valida jew 
passport valida. L-Artikolu 5(4) tal-imsemmija Direttiva tobbliga lill-Istati Membri jagħtu liċ-
ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li ma jkollhom dokumenti validi għall-
ivvjaġġar, l-opportunità li “jagħtu prova permezz ta’ mezzi oħra li huma koperti mid-dritt ta’ 
moviment liberu u residenza”. 

Għad illi l-Italja ma tistax toħroġ dokument għall-ivvjaġġar lil ċittadin tal-Unjoni Ewropea li 
ma jkollux iċ-ċittadinanza Taljana, nazzjonal tal-UE jista’ jagħmel użu mill-“karta tal-identità 
speċjali” ħalli jagħti prova tal-kopertura mill-jedd tal-moviment liberu minkejja l-frażi "mhux 
validu għall-espatriju". 

Li l-Italja toħroġ dokument validu għall-identifikazzjoni fit-territorju tagħha lil persuni li ma 
għandhomx iċ-ċittadinanza Taljana u li tippermettilhom jivvutaw fl-elezzjonijiet għall-
Parlament Taljan, dawn huma miżuri li l-Kummissjoni tinkoraġġihom b'saħħa billi 
jibbenefikaw l-integrazzjoni taċ-ċittadini ta' Stati Membri oħrajn fis-soċjetà ċivili Taljana. 

Minħabba l-fatt li d-Dritt tal-UE ma jobbligax lill-Italja toħroġ karti tal-identità lil persuni li 
ma għandhomx iċ-ċittadinanza Taljana, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni favur il-
petizzjonant.


