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Suġġett: Petizzjoni 0590/2008, imressqa minn N.M.M., ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
dwar il-ġarr ta’ mediċini minn vjaġġaturi fuq il-persuna tagħhom waqt li 
jivvjaġġaw fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li għandu bżonn iġorr il-mediċini miegħu, minħabba l-kundizzjoni 
medika li jbati minnha, anke waqt li jkun qiegħed jivvjaġġa. Huwa jirrisjedi l-Olanda, minn 
fejn kiseb ċertifikat mediku għall-mediċini tiegħu skont l-Artikolu 75 tal-Ftehima dwar l-
Implimentazzjoni ta' Schengen. Il-petizzjonant ġieli jivvjaġġa lejn l-Irlanda għal raġunijiet 
familjari, fuq xogħol, jew biex jivvota, ladarba l-Irlanda hija parti miż-żona Schengen. 
Madankollu, huwa ġie infurmat mill-awtoritajiet Irlandiżi li l-mediċini tiegħu jistgħu jiġu 
kkunsidrati bħala drogi, u li jista’ jiġi arrestat jekk idaħħalhom fil-pajjiż. Barra dan, 
b’konnessjoni mal-ilment tiegħu lill-awtoritajiet, ġew mikxufa d-dettalji mediċi tal-
petizzjonant. Hu jitlob lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jiġbdu l-attenzjoni tar-
Repubblika Irlandiża dwar l-obbligazzjonijiet tagħha skont it-Trattat ta’ Schengen u dwar il-
fatt li huwa inammissibbli li informazzjoni medika personali toħroġ fil-beraħ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Frar 2002 li tikkonċerna t-talba tal-Irlanda biex 
tipparteċipa f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen1 u skont l-Artikolu 75 tal-Ftehima 
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dwar l-Implimentazzjoni ta' Schengen, il-petizzjonant isostni li l-Irlanda kisret il-liġi tal-
Komunità billi ma tatux permess jidħol ġol-pajjiż bil-mediċina tiegħu. Barra minn dan, il-
petizzjonant jgħid li l-fatt li d-dettalji mediċi personali tiegħu inħarġu fil-pubbliku mill-
Ministru tal-Ġustizzja Irlandiż jirrappreżenta vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tiegħu.

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill, li ssemmiet qabel, jistabbilixxi li d-dispożizzjonijiet li 
għalihom saret referenza f’Artikolu 1 ser jidħlu fis-seħħ b’deċizjoni meħuda mill-Kunsill. Din 
id-deċiżjoni għadha ma tteħditx b’referenza għall-Irlanda minħabba l-fatt li l-istudji meħtieġa 
għadhom ma sarux (saru fir-rigward tar-Renju Unit). Għalhekk, l-Irlanda ma wettqet ebda 
ksur tal-acquis ta’ Schengen peress li dan għadu ma sarx obbligatorja. L-Artikolu 4 ma 
jistabbilixxi ebda terminu ta’ skadenza għal dan il-għan. 

L-Irlanda għadha ma talbitx li tiġi evalwata. Skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, 
ir-raġuni hija li l-Irlanda tixtieq tipposponi l-evalwazzjoni biex tkun tista’ tingħaqad mat-tieni 
ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, li mistennija li tibda tintuża fl-aħħar 
tal-2009.

Barra dan, skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex poteri ġenerali biex tinterveni f’każi 
individwali ta’ vjolazzjoni ta’ drittijiet fondamentali.Tista’ tagħmel dan biss jekk tkun 
ikkonċernata kwistjoni marbuta mal-liġi tal-Komunità Ewropea. Rigward il-kxif ta’ 
informazzjoni medika personali lill-Parlament Irlandiż, ma kienx possibbli li tiġi stabbilita 
konnessjoni bejn l-allegati vjolazzjonijiet ta’ drittijiet fundamentali u l-liġi tal-Komunità fuq 
bażi tal-informazzjoni mogħtija.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

F’ittra tas-6 ta’ Novembru 2009, il-petizzjonant ippprovda lill-Parlament Ewropew 
informazzjoni addizzjonali rigward ir-rifjut tal-Irlanda li tagħtih l-aċċess meta jivvjaġġa u 
jkollu fil-pussess tiegħu l-kannabis mediċinali tiegħu mill-Olanda. Id-dokument il-ġdid ma fih 
ebda informazzjoni ġdida jew rilevanti li tista’ tippermetti lill-Kummissjoni Ewropea ssegwi 
din il-kwistjoni. 

Barra dan, il-petizzjonant jenfasizza l-fatt li ġie rrifjutat milli jidħol fir-Renju Unit. Huwa 
jsostni li l-British Home Office talbuh jirranġa l-preskrizzjoni mediċinali tiegħu għal mediċina 
li hija manufatturata fir-Renju Unit. 

Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/926/KE1, ir-Renju Unit jieħu sehem f’uħud mid-
dispożizzjonijiet tal-acquis Schengen, inter alia l-Artikolu 75 tal-Ftehima dwar l-
Implimentazzjoni ta’ Schengen. L-applikazzjoni korretta tal-acquis Schengen hija fdata lill-
Kunsill2, madankollu l-Artikolu 75 s’issa qatt ma qajjem tħassib għall-imsieħba fix-Schengen 
fil-qafas ta’ din l-evalwazzjoni. Il-Kummissjoni taf li l-petizzjonant ikkuntattja lill-awtoritajiet 
tar-Renju Unit u beħsiebha ssegwi din il-kwistjoni hekk kif dawn tal-aħħar jipprovdu 
spjegazzjoni ddettaljata tal-implimentazzjoni tal-artikolu msemmi hawn fuq. Il-Kummissjoni 
għalhekk ma tistax tirrispondi aktar għal din il-kwistjoni qabel ma tirċievi informazzjoni 
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speċifika u fattwali li tippermettilha tindirizza kwistjoni li taqa’ fil-kompetenza tagħha. 

Mil-laqgħa ta’ Diċembru 2009 ’l hawn, l-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw formalment 
lill-petizzjonant li jista’ jivvjaġġa legalment lejn ir-Renju Unit fil-pussess tal-mediċina tiegħu. 
Din il-kwistjoni hija għalhekk solvuta sa fejn hu kkonċernat ir-Renju Unit. Madankollu, fir-
rigward tal-Irlanda, il-problema għadha hemm.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

F'’żewġ faksis bid-data tat-13 ta’ Ottubru 2010 l-petizzjonant ippprovda lill-Parlament 
Ewropew informazzjoni addizzjonali rigward ir-rifjut tal-Irlanda li tagħtih aċċess meta 
jivvjaġġa u jkollu fil-pussess tiegħu l-kannabis mediċinali tiegħu mill-Olanda.  Dawn id-
dokumenti ma fihom ebda informazzjoni ġdida jew relevanti li tippermetti ll-Kummissjoni 
Ewropea tmexxi ‘il quddiem din il-kwistjoni aktar mill-informazzjoni diġà ddikjarata fil-
komunikazzjoni preċedenti.

Is-sitwazzjoni rigward l-Irlanda dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 75 tal-Konvenzjoni li 
timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen baqgħet l-istess1.

Għalkemm il-mandat ta’ evalwazzjoni stipulat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Esekuttiv stabbilit 
mill-Konvenzjoni ta’ Schengen SCH/Com-ex (98) 26 def2 huwa fost id-dispożizzjonijiet tal-
acquis Schengen li tipparteċipa fih l-Irlanda skont l-Artikolu 1, (a) (i) tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2009/192 dwar it-talba tal-Irlanda sabiex tipparteċipa f’xi wħud mid-dispożizzjonijiet 
tal-acquis ta’ Schengen3, l-Irlanda s’issa għadha ma talbietx li tkun evalwata. 

L-evalwazzjoni tinbeda minn Stat Membru meta jiddikjara li lest biex tiġi evalwat u għalhekk 
l-inizjattiva ma titteħidx mill-Kummissjoni (il-Kummissjoni tipparteċipa biss bħala osservatur 
f’dan ix-xogħol, li hu aċċessibbli taħt SCH-EVAL, l-aktar fis-siti tal-Internet tal-Kunsill).
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