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Suġġett: Petizzjoni 0401/2009, imressqa minn Avram Simon ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar allegata diskriminazzjoni abbażi ta’ ċittadinanza fir-Renju Unit u xkiel għal-
libertà ta’ moviment

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant li huwa pensjonant Ġermaniż li jgħix fir-Renju Unit jilmenta dwar il-fatt li 
Your Homes Newcastle rrifjutat l-applikazzjoni tiegħu għal dar tal-Kunsill. Your homes 
issostni li l-petizzjonant mhuwiex persuna li jikkwalifika għad-djar li joffru għaliex tqisu li 
huwa “persuna minn barra ’l pajjiż u suġġett għall-kontroll tal-immigrazzjoni”. Il-petizzjonant 
jipprotesta kontra dan l-istejtus u jsostni li qed jiġi ddiskriminat abbażi taċ-ċittadinanza tiegħu 
u li l-libertà ta’ moviment tiegħu fl-UE sfat imċaħħda.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant, li huwa pensjonant Ġermaniż li jgħix fir-Renju Unit jilmenta dwar il-fatt li l-
awtoritajiet tar-Renju Unit irrifjutaw l-applikazzjoni tiegħu għal akkomodazzjoni soċjali 
minħabba li ma għaddiex mill-Prova ta’ Residenza Abitwali u ma kienx kapaċi jagħti prova 
tal-istejtus tiegħu ta’ ħaddiem. Il-petizzjonant jilmenta li qed jiġi ddiskriminat abbażi taċ-
ċittadinanza tiegħu u li l-libertà ta’ moviment tiegħu fl-UE sfat imċaħħda.

L-Artikolu 18 tat-Trattat KE jistipula 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 f’dan it-Trattat u d-dispożizzjonijiet meħuda biex dan jitwettaq. Il-
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limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi għandhom jinsabu fid-Direttiva 2004/38/KE dwar 
id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.

Kif stipulat fl-Artikolu 24(1) tad-Direttiva, bla ħsara għal dispożizzjonijiet speċifiċi kif 
previsti b’mod ċar fit-Trattat u fil-liġi sekondarja, iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li jgħixu fit-
territorju tal-Istat Membru ospitanti għandhom igawdu trattament ugwali bħaċ-ċittadini ta’ 
dak l-Istat Membru fl-iskop tat-Trattat.

Aċċess għall-akkomodazzjoni soċjali jaqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni tat-Trattat u m’għandu 
jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bbażata fuq iċ-ċittadinanza. Hemm iktar ċans li ċ-ċittadini 
tar-Renju Unit jissodisfaw il-kundizzjoni li wieħed jgħaddi mill-Prova ta’ Residenza Abitwali, 
b’hekk dan jintroduċi diskriminazzjoni indiretta abbażi taċ-ċittadinanza.  Kundizzjoni bħal din 
tista’ tiġi ġġustifikata biss jekk tkun ibbażata fuq kunsiderazzjonijiet oġġettivi 
indipendentement miċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati u proporzjonata meta mqabbla 
mal-għan leġittimu tad-dispożizzjonijiet nazzjonali.

Biex tiġi evalwata l-konformità mal-Att dwar l-Akkomodazzjoni 1996, il-Kummissjoni talbet 
lill-awtoritajiet tar-Renju Unit biex iressqu l-osservazzjonijiet tagħhom fir-rigward tal-Prova 
ta’ Residenza Abitwali  u l-ġustifikazzjoni tagħha.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Kif indikat fil-komunikazzjoni preċedenti dwar din il-petizzjoni, il-Kummissjoni talbet lill-
awtoritajiet tar-Renju Unit biex jipprovdu l-osservazzjonijiet tagħhom fuq it-Test tar-
Residenza Abitwali (HRT) u l-ġustifikazjoni tagħha. 

L-awtoritajiet tar-Renju Unit wieġbu fis-16 ta' Ġunju 2011 u spjegaw il-qafas legali 
applikabbli fir-Renju Unit. Skont ir-regoli tar-Renju Unit, ċerti kategoriji ta' ċittadini tal-UE1

huma eliġibbli għal allokazzjoni ta' akkomodazzjoni soċjali mingħajr ma jkunu residenti 
abitwali fir-Renju Unit għaldaqstant ikunu eliġibbli għal akkomodazzjoni soċjali malli jaslu 
fir-Renju Unit.

Min-naħa l-oħra, iċ-ċittadini tal-UK li d-dritt ta’ residenza tagħhom fir-Renju Unit jiddependi 
fuq li jkollhom biżżejjed riżorsi2 u l-membri tal-familja tagħhom jridu jkunu residenti abitwali 
fir-Renju Unit biex ikun eliġibbli għall-assistenza.

Fir-rigward tal-HRT, l-awtoritajiet tar-Renju Unit stqarru li t-terminu 'residenza abitwali’ 
mhuwiex definit fil-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit iżda huwa fatt, meta jitqiesu ċ-ċirkostanza 
kollha f’każ partikolari. It-test jiffoka fuq il-fatti u n-natura tar-residenza. Il-każistika tar-
Renju Unit stabbiliet li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet iridu jqisu fatturi li jinkludu n-natura 
ġenerali tar-residenza; ir-raġunijiet talli ġew u t-tul ta' żmien tar-residenza attwali. 

Fil-kuntest tal-akkomodazzjoni soċjali, l-awtoritajiet tar-Renju Unit ikkonfermaw li l-HRT 
                                               
1 Ħaddiema, persuni li jaħdmu għal rashom, persuna li żżomm l-istatus ta’ ħaddiem, ċittadin tal-UE 

b’residenza permanenti fir-Renju Unit u membri tal-familja tal-gruppi kollha ta’ ċittadini tal-UE elenkati 
hawn fuq 

2 Iċ-ċittadini tal-UE li jaqgħu taħt l-Artikoli 7(1)(b) jew (c) tad-Direttiva 2004/38/KE
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jista’ jiġi sodisfatt wara tliet xhur ta’ residenza li juri rabta u integrazzjoni biżżejjed mar-
Renju Unit. L-HRT japplika wkoll għaċ-ċittadini tar-Renju Unit. Differenza fit-trattament 
bejn iċ-ċittadini tar-Renju Unit (li ġeneralment jinsabu f’qagħda aħjar biex jissodisfaw l-HRT) 
u ċ-ċittadini tal-UE tista’ tiġi ġustifikata skont l-awtoritajiet tar-Renju Unit peress li s-sistema 
tikseb l-għan leġittimu ta’ distribuzzjoni xierqa u ġusta ta’ riżorsa pubblika skarsa li tagħti dar 
lil dawk li huma eliġibbli u għandhom biżżejjed prijorità.

Konklużjoni

L-applikazzjoni tal-applikant għal akkomodazzjoni soċjali tressqet biss bosta ġimgħa wara li 
wasal fir-Renju Unit. Wara li eżaminat il-każ, il-Kummissjoni ma identifikat ebda ksur tal-liġi 
tal-UE.


