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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE: Inżarmaw l-ostakoli għad-
drittijiet taċ-ċittadini tal-UE
(2011/2182(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-deliberazzjonijiet tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet,

– wara li kkunsidra d-dritt għall-petizzjoni inkluż fl-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra t-Tieni Parti tat-TFUE, bl-isem Non-diskriminazzjoni u Ċittadinanza tal-
Unjoni, u t-Titolu V tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 10 u 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ottubru 2010 bl-isem 
‘Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE. Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-
ċittadini tal-UE’ (COM(2010)0603),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2010 bit-titlu 
"Lejn Att dwar is-Suq Uniku, Għal ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna" 
(COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1612/68 dwar il-libertà tal-
moviment għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunità1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri2 (minn hawn ‘l quddiem imsejjħa ‘d-Direttiva 
dwar il-Moviment Liberu’),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali3 (minn hawn ‘l 
quddiem imsejjħa ‘d-Direttiva dwar il-Kwalifiki’),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas- 16 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' April 2009 dwar il-problemi u l-prospetti 

                                               
1 ĠU L 257, 19.10.1968, p. 2. 
2 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.
3 ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.
4 ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1.
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taċ-ċittadinanza Ewropea1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Intern u 
l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni (A7-0000/2011),

A. billi ċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom, inter alia, id-dritt li jiċċaqilqu u jgħixu liberament 
fit-territorju tal-Istati Membri, id-dirtt tal-vot u li joħorġu bħala kandidati għall-
elezzjonijiet fl-Istat Membru fejn jgħixu, id-dritt għad-dispożizzjoni ta’ protezzjoni 
konsulari mill-awtoritajiet diplomatiċi u konsulari ta’ Stat Membru ieħor f’pajjiżi terzi, u 
d-dritt li jressqu petizzjoni fil-Parlament Ewropew, li jirrikorru għall-Ombudsman, u li 
jindirizzaw l-istituzzjonijiet tal-UE u l-korpi konsultattivi fi kwalunkwe lingwa tat-
Trattat2;

B. billi t-Trattat ta’ Liżbona jtejjeb il-kunċett taċ-ċittadinanza tal-UE u d-drittijiet li joħorġu 
minnhom; 

C. billi seba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu, għad fadal 
ħafna problemi rigward l-implimentazzjoni tagħha; billi l-maġġoranza tal-ilmenti jiffukaw 
fuq id-dritt ta’ dħul, id-dritt ta’ residenza għal aktar minn tliet xhur, il-validità tal-permessi 
ta’ residenza, iż-żamma tad-dritt ta’ residenza u d-dritt ta’ residenza permanenti u d-
drittijiet tal-membri tal-familja;

D. billi ħafna ċittadini jissopravalutaw l-iskop tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu, 
partikolarment meta jfittxu d-drittijiet għall-membri tal-familja li huma ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi, u jsibuha diffiċli biex jifhmu li d-direttiva ma tapplikax meta huma jkunu residenti 
fl-Istat Membru tagħhom,

E. billi ċ-ċittadini tal-UE li normalment jgħixu fir-Renju Unit u li japplikaw għal ċerti 
benefiċji tas-sigurtà soċjali huma meħtieġa jagħmlu “t-Test għad-Dritt ta’ Residenza” li 
jimponi kondizzjonijiet addizzjonali għal dawk li mhumiex ċittadini Brittaniċi;

F. billi l-kwistjoni tad-deportazzjoni tar-Roma minn Franza fl-2010 kienet kontrovesjali 
mhux biss mill-perspettiva tad-drittijiet fundamentali, iżda anke mill-punt di vista tad-dritt 
għall-libertà tal-moviment u tad-diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità u tal-oriġini 
etnika u tar-razza;

G. billi diversi Stati Membri ddeċidew li jintroduċu jew ikomplu japplikaw arranġamenti 
tranżizzjonali li jillimitaw liċ-ċittadini Rumeni u Bulgari milli jkollhom aċċess għas-suq 
tax-xogħol; billi tali miżuri jistgħu jwasslu għall-isfruttament tal-ħaddiema, xogħol illegali 
u nuqqas ta’ aċċess għall-benefiċji tas-sigurtà soċjali;

H. billi l-koppji tal-istess sess jaffaċċjaw ħafna diffikultajiet meta jmorru minn pajjiż għall-

                                               
1 ĠU C 137E, 27.5.2010, p. 14.
2 Artikolu 20(2) TFUE.
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ieħor tal-UE minħabba n-nuqqas ta' rikonoxximent reċiproku tal-istatus ta' sħubija bejn 
persuni tal-istess sess fl-UE;

I. billi numru kbir ta’ petizzjonijiet kixfu problemi fil-qasam tal-aċċess għall-benefiċji 
soċjali, priniċpalment minħabba nuqqas ta’ kooperazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet 
nazzjonali, applikazzjoni żbaljata tal-prinċipju tal-aggregazzjoni, li ma jingħatax tagħrif 
korrett dwar ir-regoli applikabbli jew xkiel amministrattiv;

J. wara li kkunsidra l-problemi marbuta mal-implimentazzjoni mhux korretta tad-Direttiva 
2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (miżuri ta’ kumpens, talbiet 
għal dokumenti addizzjonali, deċiżjonijiet negattivi mhux sostanzjati mill-Istat Membru 
ospitanti, dewmien żejjed fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet, impożizzjoni sistematika ta’ 
testijiet speċifiċi tal-lingwa), li huma ta' xkiel konsiderevoli għall-eżerċitar tad-drittijiet 
taċ-ċittadini fl-UE;

K. billi d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità ġiet iddenunzjata bil-qawwa mill-
petizzjonanti fil-kawża tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benessri taż-Żgħażagħ (Jugendamt), 
li - skont il-petizzjoni li waslet - jiddiskrimina bejn konjuġi li mhumiex Ġermaniżi fi 
żwiġijiet imħallta;

1. Jilqa’ r-Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE, li għandu l-għan li jżarma l-
ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE, u l-proposti li jinkludi; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-miżuri leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li jinsabu fir-rapport 
jittresqu u jiġu approvati mill-aktar fis possibbli, sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet taċ-
ċittadini tal-UE jsiru effettivi u li l-Istati Membri jġibu fit-tmiem l-ostakoli sabiex iċ-
ċittadini jgawdu dawn id-drittijiet;

2. Jinnota li, minkejja d-dritt li ċ-ċittadini jressqu petizzjoni lill-Parlament Ewropew, liema 
ditt huwa espress b’mod ċar fit-Trattati, tali dritt mhuwiex magħruf u użat biżżejjed, u 
għaldaqstant jistieden liċ-ċittadini jipprovdu informazzjoni aħjar dwar id-dritt għall-
petizzjoni, partikolarment permezz tal-uffiċċji tal-Parlament Ewropew fl-Istati Membri;

3. Iqis li l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI), li se tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ April 2012, 
hija l-ewwel strument ta' demokrazija parteċipatorja trans-nazzjonali  u tagħti liċ-ċittadini 
l-possibilità li jkunu involuti b'mod aktar attiv fit-tfassil tal-politiki u l-leġiżlazzjoni 
Ewropea;  jitlob għall-implimentazzjoni effettiva tar-Regolament ECI, u, partikolarment, 
jistieden lill-Istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex ikollhom rwol attiv fil-
komunikazzjoni tal-informazzjoni għaċ-ċittadini dwar dan l-istrument il-ġdid;

4. Jistieden lill-Kummissjoni, meta jipprepara r-rapport annwali tiegħu dwar l-applikazzjoni 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, biex tiffoka mhux biss fuq l-applikazzjoni 
tal-Karta, iżda wkoll fuq l-artikoli kollha tat-Trattati tal-UE rigward id-drittijiet 
fundamentali u dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea; 
jistieden lill-Kummissjoni tinkludi f'dan ir-rapport informazzjoni aktar iddettaljata dwar il-
kwistjonijiet imressqa miċ-ċittadini f'dan ir-rigward, il-mod li bihom ġew trattati dawn il-
kwistjonijiet kif ukoll il-miżuri konkreti ta’ segwitu li ttieħdu; 

5. Jistieden lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċji u l-aġenziji tal-Unjoni sabiex jiżguraw li d-
dritt għall-aċċess ta’ dokumenti stabbilit fir-Regolament 1049/2011, dritt importanti li 
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jgawdu minnu ċ-ċittadini tal-UE, jiġi ggarantit permezz ta' titjib fit-trasparenza u billi l-
aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni jkun akar faċli u għall-użu faċli mill-utent, 
sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jipparteċipaw aktar mill-qrib fil-proċess ta' teħid ta' 
deċiżjoni; 

6. Filwaqt li jirrikonoxxi d-dritt għall-informazzjoni bħala wieħed mill-pedamenti tad-
demokrazija, iqis li aċċess akbar għall-informazzjoni dwar il-fajls ta’ investigazzjoni u ta’ 
ksur jista’ jingħata mill-Kummissjoni mingħajr ma tiġi mfixxkla l-għan tal-investigazzjoni 
u li interess pubbliku prevalenti jista’ jiġġustifika tajjeb l-aċċess għal dawn il-fajls, 
partikularment fil-każijiet fejn id-drittijiet fundamentali, is-saħħa tal-bniedem u l-ħarsien 
tal-ambjent kontra ħsara irreparabbli jistgħu jkunu f’riskju; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jittrasponu u jimplimentaw id-
Direttiva dwar il-Moviment Liberu, billi tagħmel użu sħiħ tal-poteri tagħha fit-tnedija tal-
proċeduri kontra l-ksur; jistieden lill-Istati Membri jneħħu l-ostakoli legali u prattiċi għall-
moviment liberu taċ-ċittadini u sabiex ma jintroduċux proċeduri amministrattivi ta’ xkiel u 
mhux iġġustifikati li jillimitaw l-applikazzjoni ta’ dan id-dritt; jistieden lill-Kummissjoni, 
barra minn dan, biex iżżid l-isforzi tagħha biex tqajjem kuxjenza dwar id-dritt taċ-ċittadini 
għall-moviment liberu u sabiex tgħinhom jeżerċitawh, partikolarment meta dan id-dritt 
jiġi miċħud jew illimitat;

8. Jistieden lil dawn l-Istati Membri li ddeċidew li jintroduċu jew ikomplu japplikaw il-
ftehimiet tranżizzjonali li jillimitaw liċ-ċittadini Rumeni u Bulgari l-aċċess għas-swieq 
tax-xogħol tagħhom1 sabiex jirrevedu d-deċiżjonijiet tagħhom sa tmiem l-2011;

9. Itenni t-talbiet preċedenti li għamel lill-Istati Membri sabiex jiżguraw il-moviment liberu 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE u tal-familji tagħhom, mingħajr diskriminazzjoni fuq il-bażi 
tal-orjentazzjoni sesswali jew tan-nazzjonalità tagħhom2; itenni t-talba tiegħu lill-Istati 
Membri biex jimplimentaw b’mod sħiħ id-drittijiet mogħtija skont l-Artikolu 2 u l-
Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/38/KE, mhux biss lill-konjuġi ta’ sess differenti, imma 
wkoll lil sieħeb/sieħba reġistrati, membru li jgħix fl-istess dar jew sieħeb/sieħba li 
magħha/miegħu ċittadin tal-UE għandu/ha relazzjoni stabbli u attestata b’mod xieraq, 
inklużi koppji tal-istess sess, fuq bażi tal-prinċipji tar-rikonoxximent reċiproku, l-
ugwaljanza, in-non-deskriminazzjoni, id-dinjità, ir-rispett tal-ħajja privata u tal-familja; 
f’dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li d-direttiva hija applikata b'mod 
strett, filwaqt li tibbaża fuq l-analiżi u l-konklużjonijiet li jinsabu fir-rapporti tal-Aġenzija 
tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, u sabiex jiġu mmonitorjati dawn il-
kwistjonijiet;

10. Jistieden lill-Kummissjoni toqgħod aktar attenta u tagħti tweġiba aktar preċiża għal ħafna 
petizzjonijiet li tirċievi dwar ir-rikonoxximent reċiproku tad-dokumenti tal-istatus ċivili u 
tal-effetti tagħhom 3u għaldaqstant jenfasizza l-importanza li jsir progress mill-aktar fiss 
possibbli sabiex jiġi żgurat rikonoxximent reċiproku tal-istatus taż-żwiġijiet bejn persuni 
tal-istess sess u ta' sħubiji bejn persuni tal-istess sess u ta' sess differenti rrikonoxxuti fl-
UE u sabiex tingħeleb id-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-orjentazzjoni sesswali jew tat-tip 

                                               
1 Ara, inter alia, Petizzjonijiet 0810/2011 u 0900/2011.
2 Ara, inter alia, Petizzjonijiet 0155/2011 u 0381/2011.
3 Ara, inter alia, Petizzjoni 0632/2008.
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ta’ relazzjoni (sħubija ċivili jew żwieġ); jistieden lill-Kummissjoni, barra minn dan, sabiex 
tressaq proposti leġiżlattivi xieraq b’mod urġenti;

11. Jenfasizza l-fatt li t-tkeċċijiet kollettivi jirrappreżentaw ksur tad-Direttiva tal-Moviment 
Liberu, apparti li dawn jiksur l-valuri u l-prinċipji bażiċi li fuqhom tissejjes l-Unjoni 
Ewropea; ifakkar li, skont id-Direttiva għall-Moviment liberu, ir-restrizzjonijiet tal-libertà 
tal-moviment u tar-residenza fuq il-bażi tal-politika pubblika jew tas-sigurtà pubblika 
jistgħu jiġu imposti esklussivament fuq il-bażi tal-kondotta personali, mingħajr ebda 
diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-oriġini etnika jew ta’ nazzjonalità, u li nuqqas ta’ mezzi 
ekonomiċi ma jistax jintuża bħala ġustifikazzjoni għat-tkeċċija ta' ċittadin tal-UE 
(Premessa 16, Artikolu 14);

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jneħħu l-politiki li jiddiskriminaw, kemm b'mod dirett jew 
indirettament, kontra r-Roma u gruppi tal-minoranza fuq il-bażi tar-razza u tal-etniċità, u 
jistedinhom iġibu fit-tmiem kull persekuzzjoni, tkeċċija mill-post fejn ikunu jgħixu u mill-
pajjiż; jistieden lill-Istati Membri kollha u lill-UE sabiex jerfgħu responsabilità konġunta 
biex jippRomawovu l-integrazzjoni tar-Romaa, filwaqt li jżommu mar-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar l-istrateġija tal-UE dwar l-inklużjoni tar-
Romaa1 u ‘Qafas tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Romaa fl-
2020’2, u sabiex jippRomawovu u jipproteġu d-drittijiet fundamentali tagħhom; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni torbot il-prijoritajiet tal-inklużjoni soċjali ma' sett ta’ objettivi 
ċari li jinkludu l-ħarsien taċ-ċittadini kontra d-diskriminazzjoni fl-oqsma kollha tal-ħajja u 
l-promozzjoni tad-djalogu soċjali bejn ir-Roma u dawk li mhumiex Roma sabiex jiġu 
miġġielda r-razziżmu u l-ksenofobija; jistieden lill-Kummisjoni, bħala gwardjana tat-
Trattati, sabiex tiżgura li l-leġiżlazzjoni kkonċernata hija implimetata bis-sħiħ u li jiġu 
imposti penali xierqa għar-reati mmotivati mir-razziżmu3;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-applikazzjoni korretta mill-Istati Membri tar-
regolamenti dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, b’attenzjoni partikolari 
għall-aspetti l-ġodda introdotti mir-Regolamenti 883/2004 u 987/2009, li daħlu fis-seħħ fl-
1 ta’ Mejju 2010;

15. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li ħafna petizzjonanti ġew mitluba jagħmlu 't-Test għad-Dritt 
ta' Residenza' mill-awtoritajiet Brittaniċi sabiex jiksbu aċċess għad-djar soċjali u għal 
benefiċji oħra, bħall-allowance għal dawk li jfittxu xogħol4;  jiġbed attenzjoni partikolari 
dwar il-fatt li tali rekwiżit jintroduċi diskriminazzjoni indiretta fuq il-bażi ta’ nazzjonalità, 
filwaqt li jmur kontra l-Artikolu 4 tar-Regolament 883/2004; iħeġġeġ lir-Renju Unit 
sabiex il-leġiżlazzjoni tiegħu tkun konformi mal-liġi tal-UE;

16. Iħeġġeġ lir-Renju Unit jimxi fuq id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea rigward l-esportabilità tal-benefiċji tal-mard fi flus5 u sabiex ma japplikax l-hekk 
imsejjaħ ‘it-Test ta’ Preżenza fil-Passat’ meta elementi rappreżentattivi oħrajn jistgħu 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 COM(2011)0173.
3 Ara, inter alia, Petizzjonijiet 1351/2008, 0945/2010 u 1300/2010.
4 Ara, inter alia, Petizzjonijiet 0401/2009 and 1119/2009.
5 Kawża C-299/05 tat-18 ta’ Ottubru 2007 u, aktar reċenti, Kawża C-503/09 tal-21 ta' Lulju 2011.
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jintużaw biex jistabbilixxu rabta ġenwina mas-sistema tas-sigurtà soċjali ar-Renju Unit;

17. Iqis li Direttiva modernizzata dwar il-Kwalifiki għandha tiffoka fuq l-riorganizzazzjoni 
tas-sorsi ta’ informazzjoni li attwalment jinsabu disponibbli għall-professjonisti u sabiex 
tiġi żgurata koordinazzjoni mal-portal tal-‘Ewropa Tiegħek’;

18. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex iwaqqfu, f’każ li għandhom ma għamlux dan, is-sistema 
ta' miżuri ta' kumpens meħtieġa skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki, fil-
qafas tas-Sistema Ġenerali, minħabba li n-nuqqas ta' tali sistema jista’ joħloq 
diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità; f’dan ir-rigward, jinnota li ċ-ċittadini tal-
Istati Membri li daħlu fl-UE fl-2004 u fl-2007, partikolarment il-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa (it-tobba, il-qwiebel u l-infermiera), irrappurtaw li kellhom problemi rigward ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom jew tad-drittijiet miksubatagħhom fi Stat Membru 
ieħor li mhuwiex tagħhom1; 

19. Ifakkar li waħda mill-petizzjonijiet pendenti l-aktar antiki rigward it-trattament 
diskriminatorju ilhom isofru l-lekċerers li jgħallmu lingwa barranija (‘lettori’) f’diversi 
universitajiet Taljani2; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga aktar l'hemm imsejħa riforma 
‘Gelmini’, li daħlet fis-seħħ f'Diċembru 2010; jistieden lill-awtoritajiet Taljani u l-
universitajiet rispettivi biex isolvu dan il-każ b’mod urġenti;

20. Ifakkar li r-Regolament (KE) Nru 2201/20033 jistabbilixxi l-prinċipju li jgħid li t-tfal 
għandhom ikunu jistħgu iżommu r-relazzjoni tagħhom maż-żewġ ġenituri wara li dawn 
ikunu sseparaw, anke jekk il-ġenituri jkunu jgħixu fi Stati Membri differenti; jinnota li, 
minkejja li l-introduzzjoni u l-applikazzjoni ta' regoli sostantivi dwar id-drittijiet tal-aċċess 
hija kwistjoni tal-Istat Membru, l-Istat Membru għandu jirrispetta l-liġi tal-UE meta 
jeżerċita l-poteri tiegħu, partikolarment id-dispożizzjonijet tat-Trattat rigward il-libertà 
taċ-ċittadini kollha tal-UE li jsiefru u joqgħodu fi Stat Membru ieħor;

21. Jiġbed l-attenzjoni għal darb’oħra dwar il-problemi li qed jaffaċjaw dawk iċ-ċittadini tal-
UE li ddeċidew li jeżerċitaw id-dritt tal-istabbiliment skont l-Artikolu 49 tat-TFUE u l-
propertajiet mixtrija legalment fi Spanja, li eventwalment jew illegalizzati mingħajr 
proċess jew kumpens xieraq; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Spanjoli biex jirrevedu b’mod 
komplet il-mod li bih il-liġi Ley de Costas (il-Liġi Kostali) hija implimentata sabiex 
jevitaw li jaffettwaw id-drittijiet individwali tas-sidien tal-proprjetà;

22. Ifakkar fil-prijoritajiet ewlenin tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet: li jsib soluzzjoni għall-
kwistjonijiet dejjiema rigward il-proprjetà f’pajjiżi bħal Spanja, Ċipru u l-Bulgarija; 
jinnota li ċ-ċittadini tal-UE, kemm nazzjonali u non-nazzjonali, kellhom numru ta’ 
problemi serji bit-tranżizzjonijiet tal-proprjetà u l-garanziji bankarji u l-ksur tad-drittijiet 
tal-proprjetà, li kkontribwew għal nuqqas ta’ fiduċja fis-suq tal-proprjetà bejn il-konfini u 
għall-problemi ekonomiċi Ewropej; fuq il-bażi tal-konklużjonijiet milħuqa minn numru 
ta’ esperti tal-liġi tal-propjetà u l-membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, jitlob sabiex il-

                                               
1 Ara, inter alia, Petizzjoni 112/2009.
2 Ara, inter alia, Petizzjonijiet 511/1998 u 689/1998.
3 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi 
fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 
1347/2000, ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1.
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prinċipji tal-protezzjoni tal-konsumaturi tal-UE u tal-libertà tal-moviment jiġu estiżi biex 
ikopru l-proprjetà, u jtenni t-talba tiegħu għad-dritt għall-proprjetà miksuba b’mod 
leġittimu biex jiġi rrispettat bis-sħiħ;  

23. Iqis li t-twaqqif ta’ punt uniku għaċ-ċittadini, ‘L-Ewropa tiegħek’, huwa ta’ importanza 
kbira għaċ-ċittadini li qed ifittxu parir jew rimedju; jirrikonoxxi li n-netwerks għas-
soluzzjoni tal-problemi stabbiliti mill-Kummissjoni huma msieħba importanti għas-
soluzzjonijiet ta' ilmenti rigward in-nuqqas ta' funzjoni fis-suq intern; jistieden lill-
Kummissjoni biex tippromwovi dawn is-servizzi disponibbli online b’mod aktar attiv billi 
tinvolvi l-għajnuna eżistenti fil-livell tal-UE u s-servizzi għas-soluzzjoni tal-problemi;

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkopera mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-abbozzar ta’ 
rapport ġdid dwar iċ-ċittadinanza fl-2013;

25. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni sabiex tiddikjara s-sena 2013 bħala ‘s-Sena Ewropea 
taċ-Ċittadinanza’ li tfakkar l-20 sena mill-introduzzjoni tal-kunċett ta’ ‘Ċittadinanza tal-
UE’ u li ttejjeb il-kuxjenza dwar id-dritt marbut maċ-ċittadinanza tal-Unjoni; jistieden lill-
Kummissjoni tuża din l-opportunità biex ittejjeb l-isforzi tagħha biex tipproteġi u 
tippromwovi d-drittijiet taċ-ċittadini;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

‘Ir-Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE. Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-
ċittadini tal-UE’1 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 2008-2011 li ppermetta li jiġu kkunsidrati l-aktar żviluppi reċenti. 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-dritt3.

Madankollu, il-libertà tal-moviment tal-persuni hija l-aqas żviluppata fost l-erba’ libertajiet 
stabbiliti fit-Trattati (jiġifieri il-libertà tal-moviment tal-merkanzija, tal-kapital, tas-servizzi u 

                                               
1 COM(2010)0603 finali.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
3 EurobaRomaeter, European Union citizenship – analytical report, (Flash EB Series #294, October 2010).
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tal-persuni). Minkejja li sar progress konsiderevoli f’dan ir-rigward, wara d-dħul fis-seħħ tad-
‘Direttiva dwar iċ-Ċittadinanza’1, numru kbir ta’ petizzjonijiet juru li għad hemm ħafna 
problemi marbutin mal-implimentazzjoni ta’ din id-direttiva. 

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 flus2. 

Każ imressaq minn petizzjonanta3 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 

                                               
1 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).
2 Kawża C-299/05 tat-18 ta’ Ottubru 2007.
3 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.
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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 
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. 

Ir-regoli tar-Renju Unit ma jagħmlux referenza għall-fatt li ex-ħaddiem li għandu t-tfal li 
għadhom qed jistudjaw għandhom id-dritt ta' residenza fir-Renju Unit skont il-liġi tal-UE. 
B’riżultat ta’ dan, dan il-grupp ta’ persuni qed jiċċaħdu b’mod inġust mill-benefiċji fuq il-bażi 
li ma għandhomx dritt ta' residenza. Ir-regoli naqqsu milli jitrattaw id-drittijiet skont l-
Artikolu 18 TFUE. Dan huwa qasam ikkumplikat, iżda huwa ċar mis-sentenzi tal-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea li persuna li kellha d-dritt ta’ residenza fi Stat Membru fil-passat għandha 
tirċievi trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru f'termini ta' aċċess għall-benefiċji.

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-każ ġie 
solvut b’suċċess matul it-tieni nofs tas-sena 2011.

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-
                                               
1 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali.
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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. 

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 
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.

Diversi petizzjonijiet ilhom sospiżi għal diversi snin filwaqt li jitolbu soluzzjoni għall-
problemi relatati mar-rikonoxximent reċiproku taż-żwieġ u s-sħubiji rrikonoxxuti bejn koppji 
tal-istess sess, li jwassal għad-diskriminazzjoni ta’ diversi drittijiet fundamentali mogħtija liċ-
ċittadini tal-UE fuq il-bażi tal-orjentazzjoni sesswali. 

It-tkeċċijiet kollettivi fuq il-bażi tal-oriġini etnika jew nazzjonali ġew kritikati u ġie nnutat li 
n-nuqqas ta' Strateġiji Nazzjonali tal-Integrazzjoni tar-Roma huwa wieħed mill-kawżi tal-
problema. 

Fl-aħħarnett, ir-rapport jikkonċentra 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.


