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Introduzzjoni

Il-Kummissjoni, flimkien mal-Presidenza Svediża tal-Kunsill Ewropew, ippreżentat 
programm wiesa’ għall-ħames snin li ġejjin għall-iżvilupp ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u 
ġustizzja għas-servizz taċ-ċittadini. Dan il-programm sar magħruf bħala “l-Programm ta’ 
Stokkolma” u huwa ppjanat li jiġi adottat mill-Kunsill Ewropew fl-10 ta’ Diċembru 2009. Hu 
jkompli jibni fuq il-programmi preċedenti ta’ ħames snin fl-istess oqsma politiċi; jiġifieri l-
Programm tal-Aja u l-Programm ta’ Tampere. Filwaqt li l-Programm ta’ Stokkolma jkopri 
ambitu wiesa’, l-iskop speċifiku tad-dokument preżenti huwa li jiġu enfasizzati dawk il-
kwistjonijiet li jikkoinċidu mal-preokkupazzjonijiet li ċ-ċittadini ressqu quddiem il-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew sabiex jinstabu soluzzjonijiet jew rimedji. L-għan 
ta’ dan huwa li jiġu approvati d-dikjarazzjonijiet fid-dokumenti kemm tal-Presidenza kif ukoll 
tal-Kummissjoni li jitkellmu dwar it-tqegħid taċ-ċittadini fil-qalba tal-programm u dwar l-
iffaċilitar tal-ħajja taċ-ċittadini permezz ta’ Ewropa tal-ġustizzja.

L-għadd ta’ petizzjonijiet li ntbagħtu dwar ħafna mill-kwistjonijiet identifikati fil-programm 
jirrifletti l-fatt li għad hemm distakk notevoli bejn l-aspettattivi taċ-ċittadini u l-leġiżlazzjoni 
tal-UE. Il-petizzjonijiet iqajmu wkoll għadd ta’ kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni, 
min-naħa tal-Istati Membri, ta’ leġiżlazzjonijiet diġà eżistenti li mhux dejjem tkun 
f’konformità mal-objettivi tal-liġi Ewropea. 1

Eżerċizzju sħiħ tad-dritt għall-moviment liberu

L-għan tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri huwa li 
jkun hemm titjib reali għaċ-ċittadini kollha tal-UE u biex l-UE tkun żona ta’ sigurtà, libertà u 
ġustizzja. 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva għadd sinifikanti ta’ petizzjonijiet dwar id-diffikultajiet 
li jiltaqgħu magħhom il-membri tal-familja minn pajjiżi terzi biex jiksbu dokumenti ta’ 
residenza fl-Istati Membri tar-residenza tagħhom. B’mod partikulari fir-Renju Unit, l-
applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu biss bil-posta u jridu jinkludu l-passaport tal-applikant. 
Bosta petizzjonanti jixhdu li tista’ tieħu aktar minn tmien xhur biex jiġu pproċessati l-
applikazzjonijiet, u b’hekk ikun effettivament impossibbli biex il-persuna tivvjaġġja, taħdem 
jew saħansitra tiftaħ kont bankarju. Ċittadin Olandiż li jgħix fir-Renju Unit irrapporta li dam 
jistenna ‘l fuq min sitt ġimgħat biex iġib lill-missieru, li kellu problemi ta’ saħħa, sabiex jgħix 
miegħu. 2

Ċittadini mill-Istati Membri l-ġodda lmentaw mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li s-snin li 
qattgħu fl-Istati Membri qabel l-adeżjoni tal-pajjiż ta' ċittadinanza tagħhom mhux qed jitqiesu 
bħala kwalifikabbli għar-residenza permanenti.3

Anke meta l-membri tal-familja minn pajjiżi terzi ta’ ċittadini tal-UE jkun irnexxielhom 
jiksbu d-dokumenti ta’ residenza, il-problemi tagħhom ma jiqfux hemm. Id-detenturi ta’ karti 

                                               
1 ara Konsultazzjoni maċ-Ċittadini Ewropej 11 ta’ Mejju 2009
2 ara pereżempju l-petizzjonijiet 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009, 422/2009
3 ara l-petizzjoni 697/2009
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tar-residenza minn Stat Membru tal-UE huma eżentati speċifikament mir-rekwiżiti ta’ viża 
meta jkunu qed jivvjaġġjaw lejn il-pajjiż li jkun ħareġ il-permess ta’ residenza jew meta jkunu 
qed jivvjaġġjaw fl-unjoni flimkien mal-konjugi mill-UE tagħhom. Il-Kumitat irċieva 
petizzonijiet rigward għadd sinifikanti ta’ Stati Membri li jirrikjedu lid-detenturi ta’ 
dokumenti ta’ residenza maħruġa minn Stati Membri oħrajn sabiex jippreżentaw evidenza 
sproporzjonata rigward il-familja u rabitiet oħrajn meta jkunu qed japplikaw għal viża biex 
jidħlu fil-pajjiż, u dan imur kjarament kontra l-intenzjonijiet tal-leġiżlatur.1

Il-Kummissjoni Ewropea tinsab konxja sew mill-problemi u f’Lulju tal-2009 ħarġet linji 
gwida għas-soluzzjoni ta’ tilwim identifikat bħala problematiku fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva. (COM (2009) 313)

Il-ħarsien tal-minorenni

Il-Kumitat indirizza din il-kwistjoni minn żewġ lati ferm differenti; reċentement irċieva 
petizzjoni ffirmata b’mod konġunt minn 18-il persuna fejn talbu standards komuni għall-
ħarsien tal-minorenni biex jiġu kklassifikati l-films u s-softwer rikreattiv madwar l-UE. Iż-
żieda ta’ vjolenza fost iż-żgħażagħ fil-Ġermanja wasslet għal standards iktar stretti li issa 
huma iktar stretti minn ħafna Stati Membri oħrajn. Sabiex tiġi evitata l-evażjoni ta’ dawn l-
istandards permezz tax-xiri ta’ prodotti awdjoviżivi minn pajjiżi bi standards iktar baxxi, 
huma qed jitolbu standards komuni iktar stretti madwar l-UE. L-għan tagħhom huwa a) il-
ħarsien taż-żgħażagħ; b) kundizzjonijiet ugwali fis-suq c) prezzijiet ugwali u d) xiri illegali 
iktar diffiċli.2

Il-kwistjoni l-oħra, li qajmu mijiet ta’ petizzjonanti u korrispondenti, u li żammet okkupat lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet, hija l-allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet 
Ġermaniżi kontra ġenituri mhux Ġermaniżi li sseparaw mill-konjugi Ġermaniżi tagħhom, fir-
rigward tal-kuntatti ssorveljati sussegwenti mat-tfal tagħhom. Bosta petizzjonanti rrapportaw 
proċeduri li ta’ sikwit jiġu applikati mill-Jugendamt fejn, pereżempju, il-ġenituri mhux 
Ġermaniżi jiġu obbligati jkellmu lill-uliedhom bil-Ġermaniż waqt iż-żjarat issorveljati. In-
nuqqas ta’ konformità ma’ dan iwassal għall-interruzzjoni taż-żjara u ċ-ċaħda ta' żjarat 
ulterjuri. Il-projbizzjoni tal-użu tal-lingwa materna tagħhom hija meqjusa diskriminatorja u ta’ 
detriment għall-kwalità emozzjonali tar-relazzjoni bejn il-ġenituri u wliedhom.3 Hemm 
kwistjonijiet serji dwar id-drittijiet tat-tfal fuq naħa waħda, u d-drittijiet tal-koppji separati jew 
divorzjati fuq in-naħa l-oħra - għaldaqstant huma inkwistjoni d-drittijiet fundamentali u s-
suġġett ġie riferut direttament mill-Kumitat lill-awtoritajiet Ġermaniżi.

Il-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika tal-Unjoni

Id-drittijiet tal-vot: L-artikolu 19(1) tat-Trattat KE jistipula li ċittadin tal-Unjoni li jirrisjedi 
fi Stat Membru li tiegħu ma jkollux iċ-ċittadinanza għandu jkollu d-dritt li jivvota u li joħroġ 
bħala kandidat għall-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru fejn huwa jirrisjedi, taħt l-istess 
kondizzjonijiet li japplikaw għall-persuni li jkollhom iċ-ċittadinanza ta' dak l-Istat. Id-
                                               
1 ara l-petizzjoni 830/2006
2 ara l-petizzjoni 0645/2009
3 ara l-petizzjonijiet 38/2006, 712/2006, 713/206, 848/2006, kif ukoll id-Dokument ta’ Ħidma PE418.136 dwar l-
allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni u miżuri arbitrarji meħuda mill-awtoritajiet taż-żgħażagħ f’ċerti Stati Membri, 
b’mod partikulari mill-Jugendamt fil-Ġermanja



PE428.214v02-00 4/7 DT\791408MT.doc

MT

Direttiva 94/80 li tistabbilixxi l-arranġamenti għall-eżerċizzju ta’ dawn id-drittijiet tistupula, 
fl-Artikolu 7.1 tagħha, li l-votanti għandhom jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom fl-
elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta’ residenza jekk ikunu esprimew ix-xewqa li 
jagħmlu dan. 

Fl-2007, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva għadd ta’ lmenti miċ-ċittadini tal-UE li 
joqogħdu f’ċerti partijiet ta’ Spanja u Malta dwar l-organizzazzjoni kaotika biex wieħed 
jirreġistra biex jivvota. 1
Fir-rigward tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, iċ-ċittadini qed jitolbu regoli komuni 
fl-Istati Membri kollha rigward il-modalitajiet u l-għoti tad-dritt tal-vot.2

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet huwa responsabbli għar-relazzjonijiet mal-Ombudsman li 
jaġixxi bħala gwardjan tat-trasparenza fir-rigward tal-kuntatti taċ-ċittadini mal-istituzzjonijiet 
Ewropej. 

Il-modalitajiet għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini skont it-Trattat ta’ Liżbona għad iridu jiġu 
elaborati. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jafferma mill-ġdid l-importanza tal-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej bħala għodda demokratika ġdida li se tippermetti li ċ-ċittadini jipparteċipaw 
b’mod dirett fit-tfassil tal-politiki tal-UE u jtenni t-talba tiegħu biex jingħata r-responsabilità 
biex jissorvelja l-implimentazzjoni tar-regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini billi jiżgura 
li l-proposti taċ-ċittadini jiġu kkunsidrati fil-laqgħat tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Sabiex 
tiġi kkonfermata l-enfasi taċ-ċentralità taċ-ċittadin fil-Programm ta’ Stokkolma, għandu jkun 
hemm objettiv politiku ċar li ċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dan id-
dritt mingħajr dewmien. Għaldaqstant, b’suġġett għar-riżultat tat-tieni referendum Irlandiż, 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex minnufih wara tippreżenta Green Paper dwar l-Inizjattiva 
taċ-Ċittadini Ewropej.

Rikonoxximent reċiproku

Il-Kummissjoni rċiviet għadd ta’ petizzjonijiet minn koppji tal-istess sess li ffirmaw sħubijiet 
ċivili pereżempju fir-Renju Unit iżda kienu residenti fi Franza, fejn l-istatus tagħhom ma 
kienx rikonoxxut. Il-preokkupazzjoni ewlenija kienet tirrigwarda l-implikazzjonijiet fiskali 
meta persuna tiġi meqjusa bħala mhux miżżewwġa. Sadanittant, Franza tinsab fil-proċess li 

                                               
1 see petitions 0491/2007, 0492/2007, 0797/2008
2 ara l-petizzjoni 268/2009
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tbiddel il-liġi sabiex jiġu rikonoxxuti s-sħubijiet ċivili minn Stati Membri oħrajn bħala 
ekwivalenti għall-PACS (Pacte civile de solidarité). Il-fatt li l-Polonja ma taċċettax l-
isħubijiet bejn l-istess sessi wkoll wassal għal għadd ta’ petizzjonijiet.1

Il-problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom il-familji transkonfinali biex jiġu solvuti 
kwistjonijiet ta' wirt u sjieda ta’ proprjetà f’każ ta’ mewt jew separazzjoni qed jaffettwaw 
għadd dejjem ikbar ta’ ċittadini tal-UE. Huwa tassew qasam li jeħtieġ li jiġi indirizzat sabiex 
jinħolqu kundizzjonijiet ugwali madwar l-UE. 

Il-kwistjoni tal-portabilità tad-drittijiet soċjali (il-pensjonijiet, il-benefiċċji għad-diżabilità) ta’ 
sikwit tinġieb għall-attenzjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Iċ-ċittadini jħabbtu wiċċhom 
b’mod frekwenti ma’ problemi rigward il-ħlas tal-pensjonijiet fi Stati Membri oħrajn li ma 
jkunux l-Istati Membri fejn ikunu kisbu d-drittijiet ta' pensjoni tagħhom. Bl-istess mod, dawk 
li jkunu kisbu d-drittijiet ta’ pensjoni tagħhom f’iktar minn Stat Membru wieħed xi kultant 
jikkontestaw ir-rati tal-kambju bejn pajjiż u ieħor. Ċittadini li kisbu d-drittijiet għall-pensjoni 
tad-disabbiltà qabel l-1992 – meta daħal fis-seħħ ir-rikonoxximent reċiproku – u li 
sussegwentement stabbilixxew irwieħhom fi Stat Membru ieħor, kellhom problemi mal-Istat 
Membru oriġinali, dak li oriġinarjament kien ta d-dritt, biex ikompli jonora l-impenn tiegħu.2

Il-politika dwar il-viża

Filwaqt li l-ftehima ta’ Schengen tipprevedi politika komuni dwar il-viżi għal waqfiet qosra, 
mill-għadd kbir ta’ petizzjonijiet li waslu dwar dan is-suġġett jidher li l-applikazzjoni mhijiex 
uniformi u hija suġġetta għal kappriċċi arbitrarji min-naħa tal-uffiċjali fil-konsulati u fl-
ajruporti. L-istejjer li ħerġin mill-petizzjonijiet ta’ nuqqas ta’ informazzjoni, tiġrib ta’ spejjeż, 
applikazzjonijiet rifjutati bla spjegazzjoni, rifjut tal-garanti bona fide (ċittadini tal-UE li 
jistiednu lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi u jiggarantixxu ż-żjara tagħhom), detenzjoni u espulsjoni 
li ma jikkonformawx mar-regoli, jagħtu ħafna x’wieħed jifhem dwar il-bżonn ta’ konsistenza 
u ċarezza rigward il-politika dwar il-viża tal-UE u l-appikazzjoni tagħha.3

Il-membri tal-familja minn pajjiżi terzi li jkunu se jiċċaqilqu jew jingħaqdu ma’ ċittadin tal-
                                               
1 ara pereżempju l-petizzjoni 829/2008. Il-KE kkummissjonat studju li ġie ppreżentat f’Ottubru tal-2008, li 
janalizza l-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-istatus ċivili fl-Istati Membri kollha u l-implikazzjonijiet prattiċi tal-
implimentazzjoni tiegħu.
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
2 ara l-petizzjoni 876/2008
3 ara l-petizzjonijiet 624/2009, 951/2009, 979/2009, eċċ. 
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UE f’pajjiż li mhux dak tan-nazzjonalità tiegħu għandhom id-dritt li jiksbu viża ta’ dħul. 
Huma għandhom jingħataw il-viża b’mod rapidu, bla ħlas u bi provi minimi ta’ identità u 
rabtiet familjari. fil-prattika, il-petizzjonijiet li waslu jagħtu stampa ta’ dewmien fit-tul u 
talbiet mhux raġonevoli ta’ dokumenti. 

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET

Dan id-dokument jagħti sommarju ta’ xi kwistjonijiet importanti li tressqu quddiem il-
Kumitat għall-Petizzjonijiet miċ-ċittadini dwar suġġetti li l-Programm ta’ Stokkolma għandu 
l-għan li jindirizza. Dan l-istudju żgur li mhuwiex wieħed eżawrenti. Ħafna mill-problemi li 
jiġu ppreżentati lill-Kumitat huma r-riżultat ta’ implimentazzjoni fqira jew nuqqas ta’ 
implimentazzjoni min-naħa ta’ Stat Membru. Iċ-ċittadini jqisu dawn il-kwistjonijiet bħala 
restrizzjoni fuq id-drittijiet tagħhom u jistennew li l-UE tneħħi dawn ir-restrizzjonijiet. Din 
hija opportunità biex jintwera l-valur miżjud li l-UE tista’ toffri liċ-ċittadini.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet għalhekk jappoġġja l-objettivi stipulati fil-Programm ta’ 
Stokkolma u jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tittrasformahom fi proposti leġiżlattivi u 
f’azzjonijiet xierqa oħrajn ibbażati fuq il-konsiderazzjonijiet li tqajmu fir-riżoluzzjoni tal-
Parlament.

Barra minn hekk, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw 
implimentazzjoni sħiħa u korretta tal-leġiżlazzjoni eżistenti, kif ukoll trasparenza sħiħa fil-
komunikazzjoni tagħhom maċ-ċittadini.

B'mod partikolari

 fir-rigward tal-moviment liberu ta’ membri tal-familja minn pajjiżi terzi ta’ ċittadini 
tal-UE li jkunu qed jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tat-Trattat fi Stati Membri li ma 
jkunux dawk tan-nazzjonalità tagħhom. Jidher li f’ħafna Stati Membri l-
implikazzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE mhumiex mifhuma kompletament, jiġifieri 
li l-membri tal-familja minn pajjiżi terzi ta’ ċittadini tal-UE li jkunu qed jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom għal moviment liberu skont it-trattat għandhom jingħataw trattament 
ugwali; barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet f’dan ir-rigward għandhom ikunu 
jinftiehmu faċilment mill-applikanti u għandhom ikunu ġestiti b’mod iktar effiċjenti;

 fir-rigward tal-ħarsien tal-minorenni mill-pornografija u mill-vjolenza fil-midja, 
permezz tal-ħolqien ta’ parametri legali u regolatorji definiti b’mod ċar li għandhom 
jiġu applikati mill-awtoritajiet responsabbli madwar l-UE; 

 fir-rigward tat-trattament ugwali tal-ġenituri u d-drittijiet tat-tfal, indipendentement 
min-nazzjonalità tagħhom, filwaqt li l-ġenituri jkunu jistgħu jużaw il-lingwa materna 
tagħhom meta jkunu qed jeżerċitaw id-dritt li jżuru t-tfal, u tiġi evitata kwalunkwe 
forma ta’ diskriminazzjoni f’dan il-kuntest; 

 proċeduri bla xkiel u trasparenti għaċ-ċittadini tal-UE biex jirreġistraw sabiex 
jivvutaw fl-elezzjonijiet muniċipali fi Stati Membri oħrajn tal-UE fejn ikunu ħadu 
residenza, u kriterji armonizzati rigward l-għoti tad-dritt tal-vot madwar l-UE biex 
jivvutaw fl-elezzjonijiet parlamentari tal-UE; 
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 oqfsa legali kompatibbli fir-rigward taż-żwiġijiet, l-isħubijiet reġistrati (inklużi dawk 
bejn l-istess sess) u l-wirt sabiex ikun iktar faċli biex jiġu indirizzati s-suċċessjonijiet u 
s-sjieda tal-proprjetà fil-każ ta’ familji transkonfinali;

 ir-rispett tad-dritt għall-benefiċċji soċjali u l-pensjonijiet madwar l-Ewropa u iktar 
avvanzi fil-ftehimiet reċiproċi bejn l-Istati Membri, speċjalment fir-rigward tal-kura 
tas-saħħa għaċ-ċittadini tal-UE ta’ età mhux penzjonabbli li jkunu ħadu residenza fi 
stat membru ieħor; 

 qafas komuni għal politika dwar viża għal waqfa qasira, segwit b’applikazzjoni 
konsistenti u trasparenti min-naħa tal-Istati Membri. 


