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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0840/2012, imressqa minn Anli Heuser-He u Liangchung Yu, ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża, u 84 kofirmatarji, dwar il-pensjonijiet Ċiniżi għal 
ċittadini Ġermaniżi ta’ oriġini Ċiniża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jiddikjaraw li l-Unjoni Ewropea qed taħdem flimkien mal-Ministeru tal-
Affarijiet Soċjali tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina fuq sistema ta’ benefiċċji soċjali għaċ-
Ċina. Qabel ma ġew fl-Ewropa u kisbu ċ-ċittadinanza Ġermaniża, ħafna mill-petizzjonanti u 
firmatarji oħra, ta’ oriġini Ċiniża, kienu jaħdmu f’negozji Ċiniżi jew għall-Gvern Ċiniż. 
Madanakollu, mhumiex intitolati għall-ebda pensjoni fir-rigward tas-snin li ħadmu fiċ-Ċina. 
Il-Gvern Ċiniż jirrifjuta li jirrikonoxxi t-talbiet għall-pensjoni tagħhom fuq il-bażi li huma 
m’għadhomx ċittadini Ċiniżi u telqu minn pajjiżhom. Il-petizzjonanti jsostnu, però, li taħt il-
ftehimiet tan-NU ċ-Ċina għandha l-obbligu li tirrikonoxxi d-dritt tal-pensjoni tagħhom. Billi 
ħafna minnhom akkwistaw ftit wisq drittijiet tal-pensjoni fl-Ewropa (il-Ġermanja), il-
kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom se jkunu prekarji meta jilħqu t-tmiem tal-ħajja tax-
xogħol tagħhom. Il-petizzjonanti qed jitolbu l-għajnuna.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Il-liġi tal-Unjoni Ewropea ġeneralment tapplika biss fi ħdan it-territorju tal-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea. B’mod aktar partikolari, ir-Regolamenti (KE) Nri 883/2004 u 987/2009 
dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali jkopru biss sitwazzjonijiet bħal dawn 
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meta jkollhom dimensjoni transkonfinali fi ħdan l-UE. Dawn ma jaffettwawx ir-relazzjonijiet 
ta' xi Stat Membru ma' pajjiż terz - bħaċ-Ċina - fi kwistjonijiet ta' sigurtà soċjali.

L-Istati Membri għandhom is-setgħa li jikkonkludu ftehimiet bilaterali dwar kwistjonijiet ta' 
sigurtà soċjali ma’ pajjiżi terzi sabiex jiżguraw li d-drittijiet tan-nies li kisbu d-drittijiet tas-
sigurtà soċjali tagħhom (inklużi l-pensjonijiet) f’pajjiż terz, ma jintilfux jekk huma jmorru 
joqogħdu f’pajjiż tal-UE. Madankollu dan jiddependi mir-rieda ta’ pajjiż terz li jikkonkludi 
ftehim bilaterali u li jkopri fl-ambitu tiegħu l-esportazzjoni tad-drittijiet għall-pensjoni. Skont 
il-Kummissjoni, il-Ġermanja huwa l-uniku pajjiż tal-UE li attwalment għandu ftehim 
bilaterali maċ-Ċina. Madankollu, jidher li dan il-ftehim ma jkoprix l-esportazzjoni tal-
pensjonijiet.

Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar id-Dimensjoni Esterna tal-Koordinazzjoni tas-Sigurtà 
Soċjali tal-UE adottata fit-30 ta’ Marzu 2012 (COM(2012) 153 finali)1, il-Kummissjoni 
tistieden għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fin-negozjati bilaterali tagħhom 
ma’ pajjiżi terzi dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. Billi diversi Stati Membri bdew 
negozjati bilaterali maċ-Ċina, il-Kummissjoni qiegħda tiffaċilita l-iskambju bejn dawk il-
pajjiżi sabiex ikunu jistgħu jikkooperaw, jekk jixtiequ jagħmlu dan, fir-relazzjonijiet tagħhom 
maċ-Ċina.

Il-proġett ta’ riforma tas-sigurtà soċjali UE-Ċina li għamlu referenza għalih il-petizzjonanti, 
ma indirizzax il-kwistjoni tal-portabilità tad-drittijiet għall-pensjoni bejn l-Istati Membri tal-
UE u ċ-Ċina.

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7549&langId=en.


