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Suġġett: Petizzjoni 0900/2011 minn Andreka Maftei (ta’ ċittadinanza Rumena), dwar 
l-allegat diskriminazzjoni kontra r-Rumeni ġewwa Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Rumen li ilu joqgħod fi Spanja għal 11-il sena flimkien ma’ 
familtu. Huwa jqis li r-riattivazzjoni tal-perjodu transitorju tikkostitwixxi diskriminazzjoni, 
billi din tolqot lir-Rumeni biss. F’dan ir-rigward, il-petizzjonant jiċċita l-Artikoli mill-1 sas-6 
tar-Regolament (KEE) Nru 1612/68 tal-Kunsill dwar il-libertà tal-moviment għall-ħaddiema 
fi ħdan il-Komunità. Il-petizzjonant jistaqsi lilu nnifsu kif l-immigranti Rumeni qatt se jkunu 
f’pożizzjoni li jħallsu lura s-self tagħhom billi m’għadhomx jistgħu jaħdmu legalment.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni taħt Regola 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, rċevuta fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-Liġi tal-UE dwar il-libertà tal-moviment tal-ħaddiema tagħti liċ-ċittadini tal-UE, inter alia, 
d-dritt li jfittxu x-xogħol u jaħdmu fi Stat Membru ieħor mingħajr il-ħtieġa ta’ permess tax-
xogħol. Madankollu, taħt l-arranġamenti transitorji miftiehma fit-Trattat ta’ Adeżjoni tal-
Bulgarija u tar-Rumanija dan id-dritt ta’ aċċess liberu għas-suq tax-xogħol skont l-Artikoli 1-
6 tar-Regolament 492/20111 jista’ jkun limitat minn Stati Membri tal-UE oħrajn għal ċittadini 
Bulgari u Rumeni matul il-perjodu transitorju ta' 7 snin sal-31 ta' Diċembru 2013 l-aktar tard. 
Tali arranġamenti transitorji applikaw fil-maġġoranza tat-tkabbir tal-UE u jimmiraw li 
                                               
1 Regolament kodifikat 492/2011 iħassar u jissostitwixxi r-Regolament 1612/68 mis-16 
ta’ Ġunju 2011
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jintroduċu l-liġi tal-UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema b'mod gradwali sabiex jiġu 
evitati d-disturbi tas-swieq tax-xogħol minn influss f'daqqa ta' ħaddiema. 

Dawn l-arranġamenti transitorji jipprovdu wkoll għal klawsola ta’ salvagwardja:  Stat 
Membru li waqaf jillimita l-aċċess għas-suq tax-xogħol għall-ħaddiema mill-Bulgarija u mir-
Rumanija qabel it-tmiem tal-perjodu ta' 7 snin u ilu japplika l-liġi tal-UE dwar il-moviment 
liberu tal-ħaddiema jista' jintroduċi mill-ġdid ir-restrizzjonijiet jekk hemm tfixkil serju tas-suq 
tax-xogħol jew theddida ta' disturb.   Spanja neħħiet ir-restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-suq 
tax-xogħol għall-ħaddiema Bulgari u Rumeni fl-1 ta’ Jannar 2009 iżda għamlet użu mill-
klawsola ta' salvagwardja fir-rigward tal-ħaddiema Rumeni fit-22 ta' Lulju 2011. Il-
Kummissjoni, permezz tad-Deċiżjoni 2011/503/EU tal-11 ta’ Awwissu 20111, ikkonfermat li 
Spanja kienet għaddejja minn disturb serju tas-suq tax-xogħol u awtorizzat lil Spanja biex 
tissuspendi b’mod temporanju l-applikazzjoni tal-Artikoli 1-6 tar-Regolament  492/2011 fir-
rigward tal-ħaddiema Rumeni taħt ċerti kondizzjonijiet sal-31 ta’ Diċembru 2012.  

Minkejja li dan ifisser li l-ħaddiema Rumeni huma ttrattati b’mod differenti minn ċittadini 
oħrajn tal-UE, li jeħtieġux permess tax-xogħol biex jaħdmu ġewwa Spanja, dan it-trattament 
differenti ma jammontax għal diskriminazzjoni fuq bażi ta’ nazzjonalità projbita mil-liġi tal-
UE: it-Trattat tal-UE 2 jipprojbixxi d-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ nazzjonalità mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjonijiet speċjali tat-Trattat.    L-arranġamenti transitorji 
fit-Trattat ta’ Adeżjoni, inkluż il-klawsola ta’ salvagwardja, li tippermetti b’mod espliċitu għal 
rekwiżit temporanju ta’ permess tax-xogħol, huma tali dispożizzjonijiet speċjali tat-Trattat. 
Finalment, l-introduzzjoni mill-ġdid tar-restrizzjonijiet ma tfissirx li ċ-ċittadini Rumeni mhux 
permessi aktar jaħdmu b’mod legali ġewwa Spanja, kif jissuġġerixxi l-petizzjonant. Dan 
ifisser biss li ċ-ċittadini Rumeni jridu jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-liġi nazzjonali 
Spanjola - jiġifieri pussess ta’ permess tax-xogħol – biex jaħdmu legalment ġewwa Spanja.  
Dan laqqas ma japplika għaċ-ċittadini Rumeni kollha għaliex, skont il-kondizzjonijiet tad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni, dawk iċ-ċittadini Rumeni li kienu diġà impjegati jew rreġistrati 
bħala li qed ifittxu xogħol fi Spanja fit-22 ta' Lulju 2011 ma jeħtieġux permess tax-xogħol. 

Konklużjoni

Bil-kontrarju tal-ħsieb tal-petizzjonant, il-rekwiżit temporanju li l-ħaddiema Rumeni jkollhom 
permess tax-xogħol biex jaħdmu ġewwa Spanja mhux projbit mil-liġi tal-UE bħala 
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ nazzjonalità.

                                               
1 ĠU L 207, 12.8.2011, p. 22
2 Artikolu 18 tat-TFUE


