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Suġġett: Petizzjoni 0937/2010, ippreżentata minn I. M. V. D., ta’ nazzjonalità 
Portugiża, dwar każijiet allegati ta’ problemi meta wieħed ikun qed jaħdem għal 
rasu fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ilha taħdem bħala traduttriċi għal rasha għal 10 snin, għal aġenziji li 
għandhom il-bażi tagħhom f’diversi pajjiżi Ewropej (minbarra l-Italja), u għexet fil-Portugall, 
fil-Lussemburgu u fi Spanja. Ilha tgħix l-Italja mill-2008 mar-raġel Taljan tagħha, tifla minn 
żwieġ preċedenti, li hi ta’ nazzjonalità Portugiża, u tifel mit-tieni żwieġ tagħha li twieled l-
Italja u li għandu ċittadinanza doppja. Iż-żewġt itfal huma taħt it-18-il sena. Il-petizzjonanta 
tilmenta li l-awtoritajiet Taljani qed jobbligawha ġġedded ir-reġistrazzjoni tagħha mal-Kamra 
tal-Kummerċ Taljana kull sena bħala prekundizzjoni biex tiġi meqjusa bħala persuna li qed 
taħdem għal rasha. Hi tal-fehma li dan ir-rekwiżit hu illegali u tqis li hi qed tiġi ddiskriminata 
meta tqabbel lilha nnifisha ma’ ħaddiema Komunitarji u mhux Komunitarji oħra. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-18 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-Kummissjoni ma taf li jeżisti ebda obbligu ta’ reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Kummerċ 
Taljana għal attivitajiet bħalma huma dawk eżerċitati mill-petizzjonanta. 
Mill-informazzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni, ma tista’ tiġi identifikata ebda problema ta’ 
ksur tal-liġi Komunitarja. Il-problemi deskritti jidhru li huma iktar kwistjoni ta’ 
identifikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tqis li s-
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SOLVIT jista’ jkun l-aktar mezz effikaċi u xieraq biex jindirizza l-problemi li qed tiffaċċja l-
petizzjonanta. Dan in-netwerk ta’ amministrazzjonijiet nazzjonali, li l-għan tiegħu huwa li 
jsolvi l-problemi, huwa maħsub kemm għaċ-ċittadini u kemm għall-intrapriżi. L-għan tiegħu 
huwa li fi żmien 10 ġimgħat tinstab soluzzjoni għall-problemi li preżuntament ikunu dovuti 
għal applikazzjoni inkorretta tal-liġi dwar is-suq intern. 
Biex tinstab soluzzjoni malajr u adattata għall-ħtiġijiet tal-petizzjonanta, huwa propost li hija 
tindirizza liċ-Ċentru tas-SOLVIT tal-Italja fl-indirizz t’hawn taħt:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Tel. +39 06 677 95 844
Fax. +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

Jista’ jintbagħat ilment liċ-ċentru tas-SOLVIT permezz ta’ formola onlajn disponibbli f’dan l-
indirizz: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm


