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dwar l-aċċess għall-iskejjel tal-gvern Maltin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jistaqsi għala t-tfal ta’ ċittadini tal-UE, li huma fl-età tal-iskola, ma 
jistgħux jidħlu fl-iskejjel tal-gvern Maltin. L-awtoritajiet qed jitolbu li dawn l-ewwel 
jingħataw il-karti ta’ residenza elettronika tagħhom, li għad m’għandhomx. Il-petizzjonant 
jitlob lill-PE sabiex jintervjeni.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta' Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Mejju 2014

Prinċipalment, il-petizzjonant qed isostni li ċ-ċittadini tal-UE li mhumiex Maltin iżda 
residenti f’Malta u jixtiequ jirreġistraw lit-tfal tagħhom fi skejjel lokali għandhom 
jippreżentaw il-karta ta’ residenza elettronika tagħhom meta jiffirmaw il-formoli finali ta’ 
reġistrazzjoni. Peress li l-migranti tal-UE li jkunu għadhom kif waslu ma jkollhomx dawn il-
karti ġodda ta’ residenza elettronika minħabba proċeduri interni twal, qed jiġi allegat li din is-
sitwazzjoni tmur kontra r-rekwiżiti tal-liġi tal-UE.

Il-Kummissjoni tinnota li diġà rċeviet għadd ta’ lmenti dwar din il-kwistjoni u bħalissa qed 
tinvestigahom. Sakemm nevalwaw din is-sitwazzjoni, il-Kummissjoni tista' tipprovdi din l-
analiżi inizjali li ġejja lill-Kumitat u lill-petizzjonant.
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Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-Istati Membri huma kompletament responsabbli għall-
kontenut u l-organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi tagħhom. Madankollu, huma u jeżerċitaw 
dawn ir-responsabbiltajiet, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jirrispettaw il-
prinċipji rilevanti tal-liġi Ewropea, jiġifieri, f’dan il-każ, il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni 
abbażi taċ-ċittadinanza u l-prinċipju ta’ moviment liberu. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
tinnota li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-prinċipju ta’ trattament indaqs stabbilit fl-
Artikolu 18 tat-TFUE jipprojbixxi mhux biss id-diskriminazzjoni diretta abbażi taċ-
ċittadinanza, iżda wkoll kull forma moħbija ta’ diskriminazzjoni li, bl-applikazzjoni ta’ 
kriterji oħra ta’ distinzjoni, fil-fatt twassal għall-istess riżultat (ara, inter alia, il-
Kawża C 73/08 Bressol u Oħrajn [2010] ECR I 2735, paragrafu 40). Minn dan jirriżulta li, 
sakemm iċ-ċittadini tal-UE li mhumiex Maltin biss għandu jkollhom karta ta’ residenza 
elettronika u sakemm l-ikkompletar tal-proċedura biex it-tfal jinkitbu fl-iskejjel u l-kulleġġi 
lokali jiddependi mill-preżentazzjoni tagħha, din il-prattika tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
indirettament diskriminatorja1, sakemm ma tkunx iġġustifikata b'kunsiderazzjonijiet oġġettivi, 
indipendentement min-nazzjonalità tal-persuni kkonċernati, u proporzjonati mal-għan 
leġittimu segwit (Bressol u Oħrajn, paragrafu 41).

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 25 tad-Direttiva 2004/38/KE2, il-pussess ta’ ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni, ta’ dokument li jiċċertifika residenza permanenti, ta’ ċertifikat li jikkonferma t-
tressiq ta’ applikazzjoni għal karta ta’ residenza għal membru tal-familja, ta’ karta ta’ 
residenza jew ta’ karta ta’ residenza permanenti, taħt l-ebda ċirkostanza ma jista' jkun 
prekundizzjoni għall-eżerċizzju ta’ dritt jew għat-twettiq ta’ formalità amministrattiva, peress 
li l-jedd għad-drittijiet jista’ jiġi affermat bi kwalunkwe mezz ieħor ta’ prova.

Madankollu, kif imsemmi hawn fuq, jeħtieġ li s-sitwazzjoni tiġi evalwata aktar fid-dettall. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qed tinvestiga dawn il-kwistjonijiet u ser iżżomm lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet infurmat kif xieraq dwar ir-riżultat ta’ din l-investigazzjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fit-28 ta' Frar 2015

Kif iddikjarat fir-risposta inizjali tagħha, il-Kummissjoni tqis li l-prattika allegata li r-
reġistrazzjoni tat-tfal ta' ċittadini tal-UE li mhumiex Maltin fl-iskejjel u l-kulleġġi lokali 
tiddependi mill-preżentazzjoni tal-karta ta' residenza elettronika tista' tiġi kkunsidrata bħala 
indirettament diskriminatorja3 sakemm ma tkunx iġġustifikata b'kunsiderazzjonijiet oġġettivi, 

                                               
1 Fil-fatt, il-Qorti tal-Ġustizzja b’mod konsistenti ddikjarat li dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali għandha tiġi 
kkunsidrata bħala indirettament diskriminatorja jekk, min-natura intrinsika tagħha, tkun tista’ taffettwa liċ-
ċittadini ta’ Stati Membri oħra aktar milli liċ-ċittadini nazzjonali u jekk ikun hemm riskju konsegwenti li 
tqiegħed liċ-ċittadini ta’ Stati Membri oħra fi żvantaġġ partikolari (ara s-sentenza msemmija hawn fuq fi Bressol 
u Oħrajn, paragrafu 41).
2 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini 
tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u 
li temenda r-Regolament (KEE) 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 
73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE. (ĠU 2004 L 158, p. 77, 
corrigenda ĠU 2004 L 229, p. 35 u ĠU 2005 L 197, p. 34) (mhux disponibbli bil-Malti).
3 Fil-fatt, il-Qorti tal-Ġustizzja b’mod konsistenti ddikjarat li dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali għandha tiġi 
kkunsidrata bħala indirettament diskriminatorja jekk, min-natura intrinsika tagħha, tkun tista’ taffettwa liċ-
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indipendentement min-nazzjonalità tal-persuni kkonċernati, u proporzjonati mal-għan 
leġittimu segwit (Bressol u Oħrajn, paragrafu 41). Fir-risposta inizjali tagħha l-Kummissjoni 
fakkret ukoll li, skont l-Artikolu 25 tad-Direttiva 2004/38/KE1, l-eżerċizzju ta’ dritt jew it-
twettiq ta’ formalità amministrattiva, taħt l-ebda ċirkostanza, ma jistgħu jiddependu mill-
pussess ta’ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni, ta’ dokument li jiċċertifika residenza permanenti, ta’ 
ċertifikat li jikkonferma t-tressiq ta’ applikazzjoni għal karta ta’ residenza ta’ membru tal-
familja, ta’ karta ta’ residenza jew ta’ karta ta’ residenza permanenti. Fil-fatt, il-jedd għad-
drittijiet jista’ jkun affermat bi kwalunkwe mezz ta’ prova.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Maltin bil-ħsieb li tingħata kjarifiki 
u informazzjoni addizzjonali dwar dawn il-kwistjonijiet. L-awtoritajiet Maltin enfasizzaw li l-
preżentazzjoni tal-karta ta’ residenza elettronika bl-ebda mod ma hija prekundizzjoni biex l-
istudenti jinkitbu fi skejjel lokali u li, għall-kuntrarju, l-applikant, jiġifieri l-ġenitur, jista' 
jressaq kwalunkwe dokument li jagħti prova ta’ residenza (inkluż, pereżempju, il-kontijiet ta' 
servizzi bażiċi li jinkludu l-isem u l-indirizz tal-ġenitur). L-awtoritajiet Maltin infurmaw ukoll 
lill-Kummissjoni li ħadu azzjoni - b’mod partikolari permezz ta’ sessjonijiet ta’ informazzjoni 
- biex jiżguraw is-sensibilizzazzjoni tal-iskejjel u d-dipartimenti tal-gvern rilevanti fir-rigward 
tal-Artikolu 25 tad-Direttiva 2004/38/KE. 

Konklużjoni

Fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Maltin, il-Kummissjoni tinnota li ma 
hemm l-ebda evidenza dwar l-eżistenza ta’ prattika amministrattiva diskriminatorja kif allegat 
mill-petizzjonant u li, għalhekk, ma hemm l-ebda bżonn li l-Kummissjoni tkompli l-
investigazzjoni tagħha f’dan il-każ. 

                                                                                                                                                  
ċittadini ta’ Stati Membri oħra aktar milli liċ-ċittadini nazzjonali u jekk ikun hemm riskju konsegwenti li 
tqiegħed liċ-ċittadini ta’ Stati Membri oħra fi żvantaġġ partikolari (ara s-sentenza msemmija hawn fuq fi Bressol 
u Oħrajn, paragrafu 41).
1 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini 
tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u 
li temenda r-Regolament (KEE) 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 
73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE. (ĠU 2004 L 158, p. 77, 
corrigenda ĠU 2004 L 229, p. 35 u ĠU 2005 L 197, p. 34) (mhux disponibbli bil-Malti).


