
CM\939002MT.doc PE513.186v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.4.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1267/2011, imressqa minn Patric Lausch, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar il-leġiżlazzjoni Ungeriża l-ġdida li tipprevedi penali fuq 
ċittadini mingħajr dar 

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-ilment tal-petizzjonant hu kontra l-Gvern Ungeriż li mill-1 ta' Jannar 2012, se jinfurza 
leġislazzjoni li timponi penali finanzjarja ta’ EURO 700, u priġunerija possibbli, fuq ċittadini 
mingħajr dar. Huwa jaħseb li l-kriminalizzazzjoni ta' dawn is-sitwazzjonijiet fi żmien meta 
qegħdin jiġu implimentati miżuri ta’ awsterità mhix xierqa għal Stat Membru tal-Unjoni 
Ewropea u tippreġudika d-drittijiet tal-bniedem. Iżid li l-ħabsijiet huma diġà okkupati sa 
138% tal-kapaċità tagħhom. Jixtieq l-intervent immedjat tal-Unjoni Ewropea biex ma jiġux 
applikati dawn id-dispożizzjonijiet. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-5 ta' Marzu 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' April 2013

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda poteri ġenerali biex tintervjeni. Tista’ tagħmel 
dan biss jekk tkun involuta kwistjoni relatata mal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Skont l-Artikolu 51(1), id-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea huma indirizzati lill-Istati Membri biss fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. 
Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, ma jidhirx li l-kwistjoni msemmija hi relatata mal-
implimentazzjoni ta’ dritt tal-Unjoni. Il-miżuri biex tiġi indirizzata l-kundizzjoni ta’ persuni 
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mingħajr dar hi primarjament ir-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali reġjonali u lokali. 
F'dan ir-rigward huma l-Istati Membri li jridu jiżguraw li l-obbligi tagħhom rigward id-
drittijiet fundamentali – kif jirriżultaw mill-ftehimiet internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni 
interna tagħhom – jiġu rispettati.

Madankollu, il-Kummissjoni tinsab konxja mill-problema tal-kundizzjoni ta' persuni mingħajr 
dar, li hi waħda mill-iktar manifestazzjonijiet estremi ta' esklużjoni soċjali. Ir-Rapport 
Konġunt dwar il-Ħarsien Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali tal-2010 talab li jiġu żviluppati u 
implimentati pjanijiet nazzjonali jew reġjonali għal azzjoni dwar il-kundizzjoni tal-persuni 
mingħajr dar, u identifikat xi aspetti li għandhom jiġu inklużi fihom. L-azzjoni fil-livell 
Ewropew hija mfassla biex tikkumplimenta l-attività tal-Istati Membri, li għandhom il-
kompetenza u r-responsabilità ewlenin biex jiġġieldu l-kundizzjonijiet ta’ persuni mingħajr 
dar. Il-fondi Ewropej jappoġġaw attivitajiet bħalma huma l-evalwazzjoni ta’ politiki ffokati 
fuq id-djar biex tiġi indirizzata l-kundizzjoni ta’ persuni mingħajr dar, studju dwar ir-rabtiet 
bejn il-kundizzjoni ta’ persuni mingħajr dar u l-migrazzjoni. Il-Kummissjoni tirrakkomanda 
użu aħjar tal-FEŻR u l-FSE, tiffaċilita djalogu fost l-atturi ewlenin u tinkoraġġixxi l-isforsi 
tal-Istati Membri biex jindirizzaw din il-forma l-aktar estrema ta’ esklużjoni soċjali fi ħdan il-
qafas tal-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali . Fil-Pakkett tal-
Investiment Soċjali tagħha, adottat fl-20 ta’ Frar, il-Kummissjoni ħeġġet b’mod ulterjuri lill-
Istati Membri biex jimplimentaw riformi strutturali ħalli tiġi indirizzata l-kundizzjoni ta’ 
persuni mingħajr dar, u enfasizzat li l-kriminalizzazzjoni ta’ min jgħix f'din is-sitwazzjoni 
tidher ineffiċjenti, toħloq stigma, u ma tindirizzax il-kuntest soċjali tal-kundizzjoni ta’ persuni 
mingħajr dar. 

Konklużjoni

Abbażi tal-elementi pprovduti fl-ilment, fin-nuqqas ta’ kompetenza tal-UE fil-kwistjoni, il-
Kummissjoni m’hijiex f'pożizzjoni li tkompli ssegwi dan il-każ.

Il-Petizzjonant jista’ jressaq il-każ tiegħu quddiem l-awtoritajiet nazzjonali, inkluża l-
ġudikatura, u jekk il-Petizzjonant iqis li d-drittijiet jew il-libertajiet tiegħu ggarantiti mill-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ġew miksura, hu jista’ jressaq ilment 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. 


