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Suġġett: Petizzjoni 1587/2010 imressqa minn Dumitru-Julian Andrian, ta’ 
ċittadinanza Rumena, dwar ir-rifjut li jingħatawlu benefiċċji tal-qgħad fl-
Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ħadem għal 3 snin fl-Irlanda, mingħajr permess tax-xogħol, iżda ħallas il-
kontribuzzjonijiet statali kollha meħtieġa. Issa qed jinċaħdulu l-benefiċċji fuq il-bażi li ma 
kellux permess tax-xogħol.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Fl-istess żmien li ssottometta l-petizzjoni, il-petizzjonant ikkuntattja wkoll lill-Kummissjoni 
Ewropea.

Barra mill-osservazzjonijiet li saru dwar is-suġġett tal-petizzjoni 984/2010, li tindirizza l-
istess kwistjoni, il-Kummissjoni tosserva li meta l-prattika amministrattiva tal-Irlanda tapplika 
d-dispożizzjonijiet tranżitorji, dan jista’ jwassal għal riżultati mhux ġustifikati, fejn persuna 
tkun ikkontribwixxiet għas-sistema tas-sigurtà soċjali għal numru ta’ snin. Filwaqt li hemm 
riskju ta’ nies li qed jaħdmu illegalment fl-Irlanda u li qed iħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali, jista’ jagħti l-każ li l-awtoritajiet nazzjonali, f’ċerti każijiet, jindunaw b’dan 
biss meta jiġu kklejmjati l-benefiċċji.

Skont ir-regoli tal-UE, ir-rekwiżit ta’ permess tax-xogħol biex impjieg fl-Irlanda, fil-każ ta’ 
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ħaddiema Rumeni, ikun legali, huwa ġustifikat. L-awtoritajiet Irlandiżi huma intitolati jitolbu 
li l-impjieg ikun legali qabel ma jkopru ħaddiem bil-benefiċċju tas-sigurtà soċjali fl-Irlanda. 
Madankollu, ir-regoli nazzjonali għandhom ikunu trasparenti u l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tranżitorji m’għandhiex twassal għal riżultati li oġġettivament mhumiex 
ġustifikati. 

Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea se tikkuntattja lill-awtoritajiet Irlandiżi u se titlobhom 
biex sistematikament jinfurmaw lill-persuni li jkunu ġejjin mill-UE-27 u li jkunu qed 
japplikaw għal numru tas-sigurtà soċjali Irlandiż, li jekk beħsiebhom jaħdmu l-Irlanda l-
permess tax-xogħol huwa kundizzjoni li biha jkunu koperti mill-assigurazzjoni tas-sigurtà 
soċjali fl-Irlanda.

Il-petizzjonant se jiġi infurmat li għandu jfittex soluzzjoni possibbli, bħal pereżempju l-ħlas 
lura tal-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali mħallsa skont dawk il-kuntratti, fil-livell nazzjonali 
u li huwa għandu jiżgura li mhuwa se jaqbeż ebda data ta’ skadenza rilevanti għat-teħid ta’ 
azzjoni skont il-proċeduri nazzjonali.


