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‘Ir-Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE. Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-
ċittadini tal-UE1’ ġie ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea f’Ottubru 2010. Il-Kummissjoni 
bdiet mis-suġġeriment inkluż fir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar ‘Il-problemi u l-
prospettivi taċ-ċittadinanza Ewropea’ tal-20 ta’ Marzu 20092, u kkonsultat is-soċjetà ċivili u 
ħejjiet tabella ta’ valutazzjoni tal-ostakoli l-aktar importanti li ċ-ċittadini jaffaċjaw meta 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri. 

“Ir-Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE” huwa wkoll aktar komprensiv mir-rapporti 
preċedenti, li bażikament jipprovdu deskrizzjoni fil-qosor, meħtieġa skont l-Artikolu 25 tat-
TFUE, tal-iżviluppi ewlenin rigward iċ-ċittadinanza tal-UE fil-perjodu rilevanti ta’ tliet snin.
Ir-rapport jidentifika 25 ostakolu li ċ-ċittadini jiffaċċjaw fi rwoli differenti (bħala individwi 
privati, konsumaturi, residenti, studenti, turisti u professjonisti jew atturi politiċi) u jressaq 
soluzzjonijiet sabiex jingħelbu dawn l-ostakoli.

Dan l-abbozz ta’ rapport jeżamina bir-reqqa l-azzjonijiet proposti mill-Kummissjoni Ewropea 
mill-perspettiva ta’ petizzjonijiet li rċieva l-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul il-perjodu ta’ 
referenza 2008-2010. Għal dan il-għan, ġew analizzati aktar minn 300 petizzjoni rilevanti li 
rċieva l-Kumitat.

Il-petizzjonijiet jipprovdu rispons dirett miċ-ċittadini dwar l-implimentazzjoni ta’ politiki 
differenti u jeżaminaw il-livell ta’ sodisfazzjoni bl-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonanti jattendu 
l-laqgħat tal-kumitat u jingħataw l-opportunità li jinvolvu ruħhom fi djalogu trasparenti u 
dirett mal-Membri tal-Parlament Ewropew.

Matul dawn l-aħħar snin, ġiet irreġistrata żieda fin-numru ta' petizzjonijiet rigward il-problemi 
li iħabbtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini tal-UE li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu. L-istatistiċi inklużi fir-rapporti annwali tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet juru li 
kwestjonijiet marbutin mal-moviment liberu jammontaw għal madwar 25% tan-numru totali 
tal-petizzjonijiet li jirċievu.

Il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat dejjem aktar importanza liċ-
ċittadinanza Ewropea u poġġiet lill-moviment liberu fuq quddiem nett, bħala d-dritt bażiku li 
jwassal għal sensiela wiesgħa ta' drittijiet oħra importanti. Il-moviment liberu huwa wieħed 
mill-egħżeż kisbiet tal-UE. Stħarriġ riċenti tal-Ewrobarometru juri li ‘id-dritt l-aktar familjari 
maċ-ċittadini tal-UE għadu d-dritt tal-moviment liberu u tar-residenza’, b’88% tal-persuni 
jirrikonxxu dan id-dritt.

Madankollu, il-moviment liberu tal-persuni huwa l-libertà l-anqas żviluppata mill-erba' 
libertajiet stabbiliti fit-Trattati (pereżempju: il-moviment liberu tal-merkanzija, tal-kapital, 
tas-servizz u tal-persuni). Minkejja li sar progress konsiderevoli f’dan ir-rigward, wara d-dħul 
fis-seħħ tad-‘Direttiva dwar iċ-Ċittadinanza’3, numru kbir ta’ petizzjonijiet juru li għad hemm 
ħafna problemi marbutin mal-implimentazzjoni ta’ din id-direttiva.  
                                               
1 COM(2010) 603 finali.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//MT
3 Direttiva 2004/38/KE dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom dwar id-drittijiet 
taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-
Istati Membri ([2004] ĠU L158/77).
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Xi Stati Membri ma jirrikonoxxux bis-sħiħ id-drittijiet ta’ membri tal-familja li ġejjin minn 
pajjiżi terzi. Pereżempju, diversi petizzjonijiet juru li r-Renju Unit ma ħalliex membri tal-
famija ġejjin minn pajjiżi li mhumiex fl-UE jidħlu mingħajr viża, minkejja li kellhom il-karta 
ta’ residenza maħruġa minn Stat Membru ieħor. L-awtoritajiet tar-Renju Unit talbu għal 
numru eċċessiv ta’ dokumenti, ipproċessaw applikazzjonijiet b’dewmien eċċessiv u żammew 
id-dokumenti oriġinali. Wara l-intervent tal-Kummissjoni Ewropea, ibbażat fuq ħafna ilmenti 
u petizzjonijiet li waslu, ingħata bidu għal xi titjib fil-prassi amministrattiva. 

Xi pajjiżi ħarġu karta ta’ residenza għal perjodu limitat (liema prassi tmur kontra l-Artikolu 
11(1)) jew kisru l-prinċipju tat-'trattament ugwali' (li jinsab fl-Artikolu 24), billi trattaw liċ-
ċittadini Ewropej li jgħixu fit-territorju tagħhom f’konformità mad-Direttiva b’mod anqas 
favorevoli mill-persuni tan-nazzjonalità tagħhom stess.

Fl-Isvezja, id-deċiżjonijiet meħuda biex jiġu miċħuda l-applikazzjonijiet għal karta ta' 
residenza mhumiex suġġetti għal rieżami u għaldaqstant iċ-ċittadini huma mċaħħda mid-
drittijiet bażiċi ta’ rimedju. Iċ-ċittadini Olandiżi li jgħixu barra mill-pajjiż jiffaċċjaw 
diffikultajiet meta jiġu biex iġeddu d-dokumenti tal-ivvjaġġar. 

Iċ-ċittadini ta’ spiss ikollhom diffikultajiet għall-aċċess tal-intitolament tas-sigurtà soċjali
partikularment minħabba li l-leġiżlazzjoni relevanti hija kumplessa, diffiċli biex tinftiehem u 
xi drabi ma tiġix applikata korrettament mill-awtoritajiet relevanti. Ta’ spiss jiġri li ċ-ċittadini 
ma jimlewx il-formoli li suppost jew jaqbżu d-data ta’ skadenza għas-sottomissjoni tad-
dokumentazzjoni meħtieġa minħabba li ma jiġux infurmati kif xieraq jew ma jkunux sabu l-
istruzzjonijiet meħtieġa qabel ma jitilqu minn pajjiżhom. 

Waslu diversi petizzjonijiet minn ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu f’pajjiż ieħor tal-UE 
rigward ir-rifjut tal-għoti ta’ benefiċċji mill-Gvern tar-Renju Unit bħall-Allowance għall-
Għajxien għall-Persuni b'Diżabilità, l-Allowance Għall-Attendenza jew l-Allowance għall-
Kuratur, minkejja l-fatt li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kklassifikathom bħala 
benefiċċji tal-mard esportabbli fi flus. 

Każ imressaq minn petizzjonanta1 liema każ kien ukoll suġġett għal digriet preliminari, li 
rriżulta f’digriet importanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (C-503/09), mressaq 
f’Lulju 2011. Id-digriet stqarr li tali test ta' preżenza fil-passat jista' jiġi impost biss fl-assenza 
ta' rbit xieraq ieħor mas-sistema ta’ sigurtà soċjali tar-Renju Unit. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja għamlet enfasi kbir dwar il-kunċett ta’ ċittadinanza u d-drittijiet 
marbutin magħha. Hija enfasizzat ukoll li ma jkunx kompatibbli mad-drittijiet taċ-ċittadinanza 
jekk iċ-ċittadini jirċievu trattament anqas favorevoli fl-Istat Membru li tiegħu huma nazzjonali 
mit-trattament li jgawdu minnu li kieku ma bbenefikawx mill-opportunitajiet li joffrulhom it-
Trattati.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet appoġġja bis-sħiħ il-petizzjoni minn meta rċiviha fl-2008 u qed 
jieħu sehem fi djalogi kostruttivi mal-awtoritajiet kompetenti Ingliżi u mal-Kummissjoni 

                                               
1 Petizzjoni 0876/2008, imressqa mis-Sinjorina Lucy Jane Marie Stewart, ta’ ċittadinanza Ingliża, dwar id-dritt 
tagħha għall-pensjoni tal-invalidità meta qiegħda tgħix fi Stat Membru ieħor li mhix ċittadina tiegħu.



PE472.206v01-00 4/5 DT\877228MT.doc

MT

Ewropea dwar din il-kwestjoni. F’Novembru 2009 il-petizzjonanta u l-familja tagħha kellhom 
l-opportunità jattendu laqgħa tal-kumitat u jispjegaw bis-sħiħ il-każ tagħha quddiem il-
Membri tal-Kumitat u r-rappreżentanti uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. 

Il-petizzjonanti taw ukoll rendikont tal-problemi li għandhom x'jaqsmu mar-rikonoxximent 
tad-diplomi u l-kwalifiki taħghom u xi drabi tan-nuqqas ta’ traspożizzjoni jew 
implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE1.

Il-Kodiċi tal-Kondotta li sar sabiex tiġi applikata d-Direttiva 2005/36/KE jidher li mhuwiex 
magħruf sewwa jew mhuwiex qed jiġu osservati kif xieraq mill-awtoritajiet kompetenti. 
F’ċerti każijiet, l-awtoritajiet talbu lill-applikanti jissottomettu dokumenti addizzjonali apparti 
dawk imsemmija fl-annessi jew imponew testijiet tal-lingwa sproporzjonati. F'diversi pajjiżi 
ġie ddenunzjat id-dewmien tat-trapożizzjoni tad-Direttiva. Spiżjara bil-kwalifiki minn Stati 
Membri oħra lmentaw minħabba li ma ngħatawx aċess għall-ġestjoni ta’ spiżeriji ġodda fir-
Renju Unit, minħabba interpretazzjoni restrittiva tal-Artikolu 21 (4) tad-Direttiva. 

Il-pletora ta' awtoritajiet kompetenti, fil-livell nazzjonali jew lokali toħloq konfużjoni fost il-
petizzjonanti minħabba li ma jkunux jafu fejn għandhom imorru. Proċeduri li jieħdu fit-tul u 
ħafna burokrazija żejda jistgħu wkoll ikunu ta’ deterrent.

Id-diskriminazzjoni sfaċċata fuq il-bażi tan-nazzjonalità ġiet żvelata f'diversi okkażjonijiet fil-
każ tal-għalliema tal-lingwi barranin (‘lettori') fl-Italja, li ilhom jitħabtu għal deċennji kontra 
t-trattament diskriminatorju fir-rigward tas-sigurtà tal-impjieg, l-iżvilupp tal-karriera, il-
pensjonijiet u s-sigurtà soċjali.

Il-petizzjonanti esprimew it-tħassib tagħhom dwar l-ostakoli li jiffaċċjaw il-persuni 
b’diżabilitajiet meta jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment liberu, bħalma huwa n-nuqqas 
ta’ faċilitajiet xierqa tat-trasport.

Il-problemi fil-qasam tal-liġi tal-familja ġew żvelati prinċipalment fir-rigward tal-kustodja 
tat-tfal f’każijiet ta’ divorzju jew rikonoxximent ta’ sħubija rreġistrati fi Stat Membru ieħor.

Fir-rigward ta’ divorzji transkonfini, il-petizzjonanti ilmentaw primarjament dwar l-ispejjeż 
kbar involuti, il-proċeduri li jieħdu fit-tul, in-nuqqas ta’ informazzjoni xierqa dwar il-liġijiet u 
ġurisdizzjonijiet applikabbli. 

Il-kwestjoni ta’ tassazzjoni toħloq ostakoli kbar għat-tgawdija tal-moviment liberu. L-istess 
karozza tista’ tiġi intaxxata f'diversi pajjiżi, wara l-bidliet suċċessivi tal-post ta' residenza. 
Meta jmorru minn pajjiż għall-ieħor, iċ-ċittadini għandhom iħallsu t-taxxi ta’ reġistrazzjoni li 
xi drabi huma eċċessivi. It-taxxa doppja (fuq il-wirt, il-pensjonijiet, id-dividenti jew id-dħul) 
għandhom prominenza wkoll.

Diversi petizzjonijiet jitfgħu d-dawl fuq problemi marbutin man-nuqqas ta’ rikonoxximent 
tad-dokumenti tal-istatut ċivili. Il-proċeduri għar-rikonoxximent ta’ dokumenti jistgħu jieħdu 
ħafna ħin u jinvolvu ħafna spejjeż, partikularment spejjeż marbuta mat-traduzzjoni jew l-
awtentikazzjoni. Xi petizzjonanti rrappurtaw problemi rigward it-traspożizzjoni lingwistika 

                                               
1 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali.
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tal-ismijiet tagħhom skont il-kultura tal-pajjiż fejn ikunu marru joqogħdu. Oħrajn ilmentaw 
dwar id-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom meta pprovaw jirreġistraw lill-wild ġdid tagħhom 
fl-istat ta’ residenza ġdid tagħhom. Ġie żvelat li l-awtoritajiet Pollakki rrifjutaw li joħorġu 
ċertifikati tal-istat ċivili lill-persuni li kellhom l-intenzjoni jissieħbu fi sħubija tal-istess sess 
jew li jiżżewġu fi Stat Membru ieħor.

Tressqet l-idea ta’ dokument ta’ identità Ewropew li jagħti aċċess għar-residenza, l-impjieg u 
d-drittijiet tas-sigurtà soċjali. 

Diversi problemi ġew irrappurtati rigward l-eżerċitar tad-dritt tal-vot u li wieħed jikkandida 
ruħu għall-elezzjonijiet Ewropej u muniċipali. 

Xi petizzjonanti, residenti f’Malta u fi Spanja, ma setgħux jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej, 
minħabba żbalji amministrattivi jew nuqqas ta’ informazzjoni xierqa. Petizzjonanti oħra 
ilmentaw dwar il-fatt li ma ngħatawx il-permess jissieħbu f’partit politiku fl-istat ta’ residenza 
ġdid tagħhom jew dwar il-fatt li ma ngħatawx id-dritt tal-vot għall-elezzjonijiet nazzjonali 
parlamentari fil-pajjiż ta' residenza tagħhom, anke jekk kienu ilhom aktar minn 10 snin f'dak 
il-pajjiż. Xi ċittadini esprimew it-tħassib tagħhom dwar il-fatt li ġew imċaħħda milli jivvutaw 
fl-elezzjonijiet fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom wara ammont ta’ żmien barra mill-pajjiż.

Fl-aħħarnett, ir-rapporteur ikkonċentra fuq l-importanza ta’ netwerks informali għas-
soluzzjoni tal-problemi (Solvit, is-sit elettroniku 'L-Ewropa Tiegħek') u l-importanza ta’ 
politika tal-komunikazzjoni mtejba, li għandha timmira sabiex tiżgura li ċ-ċittadini tagħha 
jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet tagħhom stabbiliti fit-Trattati.

Minkejja li d-drittijiet taċ-ċittadini huma miġbura b’mod ċar fl-atti ġuridiċi tal-UE, fil-prattika 
mhux dejjem qed jiġu attwati.  Għaldaqstant ħafna nies iħossuhom iddiżappuntati bil-proġett 
Ewropew. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jipprova jirrettifika dawn in-nuqqasijiet billi 
jqiegħed liċ-ċittadini fil-qalba tal-attivitajiet tiegħu. Il-Kumitat jagħmel użu mill-influenża 
politika tiegħu sabiex jidħol fi djalogu dirett mal-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali fl-Istati 
Membri kkonċernati u jipprova jsib rimedji mhux ġudizzjarji f'qasir żmien għall-kwestjonijiet 
imqajma. F’ċerti każijiet iressaq allegazzjonijiet ta’ ksur serju tad-Dritt Ewropew, liema 
każijiet jixirqilhom aktar konsiderazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-
Kumitat PETI jikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea għall-bidu ta' proċeduri ta' 
ksur. Konsegwentement, id-drittijiet taċ-ċittadini qed jiġu promossi b’mod kostanti u sikur 
permezz tal-proċess tal-petizzjonijiet.


