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Suġġett: Petizzjoni 1330/2011, imressqa minn Agyeman Badu, ta’ ċittadinanza Ganjana, 
dwar il-leġiżlazzjoni Taljana fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ residenza tal-
ħaddiema ta’ pajjiżi terzi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-Petizzjoni tipprotesta konta l-leġiżlazzjoni Taljana fis-seħħ, dwar il-kundizzjonijiet għar-
residenza ta' ċittadini li ġejjin minn pajjiżi terzi. B’mod partikolari l-petizzjonant jipprotesta 
kontra dawk ir-regoli li jorbtu d-dritt ta’ residenza mal-eżerċizzju ta’ impjieg.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' Marzu 2012. Il-Kummissjoni intalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Ġunju 2012

Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin hija l-uniku strument legali tal-
Unjoni Ewropea li jkopri l-migrazzjoni tal-ħaddiema. Hija tipprevedi li l-Karta Blu tal-UE ma 
tistax tiġi rtirata unikament minħabba nuqqas ta’ impjieg tad-detentur tal-Karta Blu, jekk il-
perjodu ta’ qgħad ikun ta’ tliet xhur jew inqas.  Madankollu, m’hemmx protezzjoni kontra l-
irtirar tal-Karta Blu jekk il-perjodu tal-qgħad ikun itwal minn tliet xhur.

Is-sitwazzjonijiet ta’ qgħad ta’ ħaddiema migranti li huma bla xogħol jaqgħu fi ħdan il-
kompetenza nazzjonali, minbarra l-eċċezzjoni msemmija qabel ta’ tliet xhur għad-detenturi ta’ 
Karta Blu tal-UE. Il-kwistjoni li sar ilment dwarha mill-petizzjonant, għalhekk, ma taqax fil-
kompetenza tal-liġi tal-UE. 



PE492.748v01-00 2/2 CM\907494MT.doc

MT

Il-petizzjonant jilmenta wkoll dwar il-kontribuzzjonijiet għall-pensjoni li jitħallew lura fl-
Italja. Ir-rimbors tal-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni soċjali mhuwiex kopert mil-liġi tal-
UE. Madankollu, il-ħlas tal-pensjonijiet lill-pajjiż terz jista’ jkun kopert minn żewġ 
kondizzjonijiet distinti. L-ewwel nett, jekk migrant li huwa ċittadin ta’ pajjiż terz ikun ħadem 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, japplikaw ir-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-
sigurtà soċjali. Bl-applikazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali, ir-Regolament 1231/10 
jipprevedi li l-pensjonijiet għandhom jitħallsu lil ċittadin ta’ pajjiż terz f’pajjiż terz fuq l-istess 
termini bħalma pensjoni titħallas lil ċittadin tal-Istat Membru li jħallas. Dan ir-Regolament 
japplika b’mod dirett u huwa affidabbli quddiem l-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali. 

It-tieni nett, l-Artikolu 12(4) tad-Direttiva 2011/98/UE (Direttiva ta’ “Permess 
Uniku”)1jipprevedi li:
“Il-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi li jmorru joqogħdu f’pajjiż terz, jew is-superstiti tagħhom li 
jkunu jirresjedu f’pajjiż terz u li jkollhom drittijiet derivanti minn dawk il-ħaddiema, 
għandhom jirċievu, fir-rigward ta’ xjuħija, invalidità u mewt, il-pensjonijiet statutorji bbażati 
fuq l-impjieg preċedenti ta’ dawk il-ħaddiema u miksuba f’konformità mal-leġislazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, bl-istess kondizzjonijiet u b’dawk 
l-istess rati bħal taċ-ċittadini tal-Istati Membri kkonċernati meta jmorru joqogħdu f’pajjiż 
terz.”

Dan ifisser li ċittadin ta’ pajjiż terz li minn dejjem ħadem fi Stat Membru wieħed biss huwa 
intitolat għal trattament ugwali fir-rigward taċ-ċittadini fl-esportazzjoni tal-pensjonijiet għal 
pajjiż terz. Din id-Direttiva għandha tiġi implimentata fil-liġi nazzjonali sal-
25 ta’ Diċembru 2013. Fiż-żewġ ċirkostanzi deskritti hawn fuq, il-ħlas tal-pensjoni fil-pajjiż 
terz jiddependi mill-fatt li ċ-ċittadini tal-Istat li jħallas ikunu intitolati li jingħataw il-pensjoni 
fil-pajjiż terz. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni fil-parti tal-ilment rigward l-irtirar tal-istatus tar-
residenza wara sena qgħad, peress li dan jaqa’ fi ħdan il-kompetenza nazzjonali. Ladarba 
tidħol fis-seħħ b’mod sħiħ id-Direttiva ta’ Permess Uniku, il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
l-Italja timplimenta kif suppost l-Artikolu 12(4).
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