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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1132/2010, imressqa minn Richard Prince, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar is-sitwazzjoni personali tiegħu u l-allegata diskriminazzjoni 
fir-Renju Unit fil-konfront tal-ħaddiema barranin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jirresiedi fl-Irlanda ta’ Fuq, jilmenta dwar l-iskema ta’ reġistrazzjoni tal-
ħaddiema tar-Renju Unit (WRS - Worker Registration Scheme), li ġiet introdotta fl-2004 meta 
ssieħbu Stati Membri ġodda fl-UE.  Huwa jqis li din l-iskema hija miżura diskriminatorja li 
hija wkoll ta’ importanza meta l-ħaddiema barranin ikkonċernati jkollhom bżonn benefiċċji 
soċjali.  Il-petizzjonant, li jbati minn problemi kbar tas-saħħa li jqis li mhumiex qed jiġu 
kkunsidrati biżżejjed bis-serjetà, jappella lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni 
f’idejh.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Jannar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Lulju 2011

Il-petizzjonant huwa ċittadin Pollakk li jgħix fir-Renju Unit fejn huwa kien ħadem bħala 
sewwieq tat-trakkijiet. Huwa jallega li l-Iskema ta’ Reġistrazzjoni tal-Ħaddiema tar-Renju 
Unit (WRS) hija diskriminatorja u li l-ħaddiema migranti ma ġewx infurmati dwar l-obbligu li 
jirreġistraw xogħolhom, obbligu li huwa importanti wkoll meta jitolbu li jingħataw il-
benefiċċji soċjali. Huwa jkompli jsostni li ilu jbati bi problemi f’dahru minn Ġunju 2009 u 
jqis li l-istat tas-saħħa tiegħu ma jippermettix li huwa jagħmel xi tip ta’ xogħol, iżda t-tabib fl-
Uffiċċju tal-Benefiċċji jqis li hu jista’ jaħdem u għalhekk huwa ma baqax jingħata l-
benefiċċju tal-invalidità. Barra minn hekk, huwa jilmenta għall-fatt li waqqfulu wkoll is-
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Sussidju għad-Dar.

Il-petizzjonant ilu minn Marzu 2011 jippreżenta lill-Parlament, dokumenti addizzjonali li 
jirrigwardaw il-korrispondenza tiegħu mal-qorti nazzjonali dwar il-pretensjoni tiegħu ta’ 
mġiba ħażina ta’ mħallef nazzjonali f’każ li huwa ressaq kontra min kien iħaddmu qabel.
Huwa ressaq ukoll ilmenti kontra l-prokuratur u l-avukat tal-prosekuzzjoni tal-akkużat.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Iskema ta’ Reġistrazzjoni tal-Ħaddiema

Il-liġi tal-UE ġeneralment tagħti liċ-ċittadini tal-UE d-dritt li jiċċaqilqu b’mod liberu lejn Stat 
Membru ieħor mingħajr il-bżonn ta’ permess tax-xogħol. Madankollu, skont l-arranġamenti 
tranżitorji, li ntlaħaq qbil dwarhom fit-Trattat tal-Adeżjoni ta’ 8 Stati Membri minn 10 li 
ssieħbu mal-UE fl-1 ta’ Mejju 2004 (“UE-8”), dan id-dritt jista’ jiġi temporanjament ristrett  
minn Stati Membri oħra tal-UE f’każ ta’ ċittadini tal-UE-8. Intlaħaq qbil dwar dawn l-
arranġamenti fil-parti l-kbira tat-tkabbir preċedenti tal-UE u l-istess l-arranġamenti huma 
maħsuba biex jintroduċu b’mod gradwali l-liġi tal-UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema, 
biex jiġi evitat tfixkil fis-suq tax-xogħol ikkawżat minn influss qawwi ta’ ħaddiema. Ir-Renju 
Unit ħataf din il-possibilità u sat-30 ta’ April 2011, talab lill-ħaddiema mit-8 pajjiżi, li jixtiequ 
jaħdmu fir-Renju Unit, biex jirriġistraw mal-WRS u jħallsu miżata.

Għall-kuntrarju tal-fehma tal-petizzjonant, l-obbligu li l-ħaddiema Pollakki jirreġistraw 
xogħolhom, għalhekk, skont il-liġi tal-UE, ma jikkostitwixxix diskriminazzjoni fuq bażi ta’ 
ċittadinanza. Mill-1 ta’ Mejju 2011 ’l hawn, iċ-ċittadini tal-UE-8 jistgħu jgawdu bis-sħiħ id-
dritt tal-moviment liberu bl-istess mod bħall-ħaddiema fl-UE.

Il-benefiċċju tal-invalidità

L-arranġamenti tranżitorji ma jippermettux lill-Istati Membri jidderogaw mil-liġi tal-UE dwar 
it-trattament indaqs fuq bażi taċ-ċittadinanza fir-rigward tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, 
bħall-benefiċċju tal-invalidità.  Madankollu, il-benefiċċju tal-invalidità tal-petizzjonant jidher 
li twaqqaf mhux minħabba li mhuwiex ċittadin tar-Renju Unit jew minħabba li huwa soġġett 
għad-WRS, iżda minħabba li huwa meqjus li jista’ jaħdem. Għall-kuntrarju tal-fehma tal-
petizzjonant, it-twaqqif ta’ dan il-benefiċċju, għalhekk, ma jikkostitwixxix ksur tal-liġi tal-
UE, billi l-kundizzjonijiet tad-dritt għall-benefiċċji huma r-responsabilità ta’ kull Stat 
Membru u huma ddeterminati biss mil-liġi nazzjonali. Billi l-benefiċċji tal-invalidità 
normalment jeħtieġu li wieħed ma jkunx jista’ jaħdem, il-petizzjonant jista’ juża l-mezzi ta’ 
rimedju disponibbli fil-livell nazzjonali jekk huwa jqis li ma jistax jaħdem u li għandu d-dritt 
għall-benefiċċju.

Is-sussidju għad-dar

Il-petizzjonant ippreżenta dokumenti addizzjonali f’Jannar u fi Frar 2011 li juru li s-sussidju 
għad-dar tiegħu twaqqaf minħabba li l-awtoritajiet tar-Renju Unit qiesu li huwa ma kienx 
jissodisfa waħda mill-kundizzjonijiet ta’ eliġibilità fil-liġi nazzjonali, jiġifieri li ċ-ċittadini tal-
UE għandu jkollhom dritt speċifiku li jirresiedu bħalma hu d-dritt li jirrisiedu bħala ħaddiema.
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Skont il-liġi tal-UE, il-ħaddiema migranti tal-UE għandhom id-dritt li jiġu ttratti bl-istess mod 
bħaċ-ċittadini fir-rigward tal-aċċess għall-għajnuna soċjali bħas-Sussidju għad-Dar. Barra 
minn hekk, ħaddiem migranti tal-UE li m’għadux jaħdem jista’, skont il-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2004/38, iżomm l-istatus ta’ ħaddiem u jkollu d-dritt ukoll għal 
trattament indaqs fl-ambitu tat-Trattat. Madankollu, il-petizzjonant m’għadux jaħdem. Jidher 
li huwa jista’ jitqies ukoll li ma kellux l-istatus ta’ ħaddiem jekk verament ħadem fir-Renju 
Unit mingħajr ma rreġistra mad-WRS, u xi wħud mid-dokumenti li ppreżenta jagħtu ħjiel ta’ 
dan: skont l-arranġamenti tranżitorji, ir-Renju Unit jista’ jitlob liċ-ċittadini Pollakki biex 
jirreġistraw xogħolhom, u dan ifisser li l-petizzjonant ma kienx qed jaħdem b’mod legali fir-
Renju Unit. Barra minn hekk, fil-fehma tal-Kummissjoni, huwa ma jistax jinvoka l-liġi tal-UE 
ta’ hawn fuq minħabba l-fatt li huwa tqies bħala mhux eliġibbli għas-Sussidju għad-Dar.

Dokumenti addizzjonali ppreżentati minn Marzu 2011 ’l hawn

Pretensjonijiet ta’ mġiba ħażina kontra mħallef nazzjonali, prokuratur jew avukat tal-
prosekuzzjoni huma għalkollox kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-liġi nazzjonali.

Konklużjoni

Il-petizzjoni ma turix ksur tal-liġi tal-UE. Hija tirrigwarda kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-liġi 
nazzjonali.

4. Risposta tal-Kummissjoni (RIV.) li waslet fil-16 ta’ Marzu 2012.

Apparti l-petizzjoni inizjali tiegħu, il-petizzjonijiet għadu qed jippreżenta diversi ittri 
addizzjonali li fihom jiddeskrivi fil-dettall l-idea tiegħu dwar ħafna aspetti differenti tal-
proċeduri li għaddejjin fil-qrati nazzjonali, u proċeduri oħra li beda hu. Qed jirrepeti l-ilment 
inizjali tiegħu li l-Dipartiment tad-Djar u l-imħallef qed jiddiskriminaw kontrih għax mhux 
qed jaċċettaw it-talba tiegħu għal Sussidju għad-Dar. 

Minħabba li l-petizzjonant qed jirrepeti wieħed mill-ilmenti inizjali tiegħu, jiġifieri li hu 
intitolat għal Sussidju għad-Dar, il-Kummissjoni tista’ biss ittenni l-informazzjoni mogħtija 
qabel, jiġifieri li minħabba ċ-ċirkostanzi personali tal-petizzjonant, hu ma jistax jiddependi 
fuq id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE li jipprevedu li l-ħaddiema migranti tal-UE, jew dawk li 
jżommu l-istatus ta’ ħaddiema migranti tal-UE, huma intitolati li jiġu trattati indaqs bħaċ-
ċittadini fir-rigward ta’ aċċess għall-assistenza soċjali bħass-Sussidji għad-Dar.

Ġeneralment, jekk persuna tkun intitolata għal benefiċċju jew le jiddependi minn jekk hi jew 
hu jissodisfawx il-kondizzjonijiet tal-liġi nazzjonali. Il-liġi nazzjonali u l-kundizzjonijiet 
tagħha għall-intitolament għall-benefiċċji trid tkun konformi mal-liġi tal-UE iżda, fir-rigward 
tas-Sussidju għad-Dar, il-Kummissjoni diġà spjegat li l-petizzjoni ma tatx prova ta’ ksur tal-
liġi tal-UE. Għaldaqstant, hija l-qorti nazzjonali li trid, fl-aħħar nett, tiddeċiedi jekk il-
petizzjonant jissodisfax il-kundizzjonijiet taħt il-liġi nazzjonali għall-intitolament għal 
Sussidju għad-Dar jew le, li għalihom tistabbilixxi wkoll il-fatti tal-każ individwali. 

Il-korrispondenza addizzjonali ma tinkludix fiha elementi li jippermettu lill-Kummissjoni li 
tibdel il-pożizzjoni tagħha kif espressa fil-komunikazzjoni preċedenti. 
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