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Suġġett: Petizzjoni Nru 1212/2013, imressqa minn Oisin Jones-Dillon, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, dwar id-Diskriminazzjoni ta’ ċittadini tal-UE f’Malta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, bħal fil-petizzjonijiet preċedenti tiegħu, qed jilmenta dwar l-allegata 
diskriminazzjoni ta’ ċittadini tal-UE f’Malta. Huwa jagħti rendikonti u deskrizzjonijiet 
iddettaljati ta’ x’jiġri fl-uffiċċji responsabbli biex jittrattaw talbiet (permessi għal residenza, 
ċertifikati, formoli għall-allowances tat-tfal, eċċ.) ta’ ċittadini tal-UE, tweġibiet tardivi u 
trattament ħażin allegat ta’ ċittadini mhux Maltin. Huwa diġà kkuntattja lill-Kummissjoni bl-
ilmenti tiegħu. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ April 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Lulju 2014

L-informazzjoni mitluba mill-awtoritajiet Maltin minn ċittadini mhux Maltin li jirresjiedu 
f’Malta sabiex jiksbu allowance tat-tfal tinkludi prova ta’ residenza permezz ta’ dokument ta’ 
residenza elettroniku speċifiku, dokument uffiċjali mill-awtoritajiet tal-pajjiż tal-oriġini li 
jikkonferma li l-familja ma tirċievi l-ebda allowance tat-tfal hemmhekk. Hi meħtieġa ukoll 
dikjarazzjoni formali mill-kap ta’ istituzzjoni edukattiva li t-tifel/tifla qed jattendi/tattendi 
programm edukattiv full-time, anke jekk it-tifel/tifla jkun/tkun taħt l-età ta’ 16-il sena, kif 
ukoll dokumentazzjoni li tindika d-data tal-wasla tat-tifel/tifla f’Malta u ukoll dokumenti 
uffiċjali li jikkonfermaw l-introjtu tar-raġel u l-mara minn barra l-pajjiż.
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Il-petizzjonant jiddikjara li tali rekwiżiti jammontaw għal diskriminazzjoni istituzzjonali 
sistematika abbażi tan-nazzjonalità kontra ċittadini mhux Maltin.

Skont ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali, 
dawk iċ-ċittadini tal-UE li jirrisjedu b’mod abitwali f’Malta għandhom id-dritt li jirċievu l-
istess benefiċċji għall-familja bħal ċittadini Maltin. Madankollu, sabiex l-istituzzjonijiet 
rilevanti jiżguraw l-applikazzjoni korretta tar-Regolament, il-pretendent tal-benefiċċji u l-
istituzzjonijiet l-oħra huma obbligati li jagħtu l-informazzjoni meħtieġa (Artikolu 76(4) tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004).

Meta ċittadini mhux Maltin jintalbu jagħtu informazzjoni addizzjonali, dik l-informazzjoni 
għandha tkun meħtieġa biex tkun evalwata s-sitwazzjoni speċifika taċ-ċittadini sabiex jiġi 
determinat id-dritt tagħhom għal allowance tat-tfal.

Għaldaqstant l-informazzjoni mitluba dwar id-data tal-wasla tat-tifel/tifla f’Malta u d-
dokumenti li jikkonfermaw l-introjtu tal-ġenituri tidher li hi rilevanti, peress li l-allowance 
tiddependi fuq l-introjtu.

L-informazzjoni dwar ir-residenza u l-attendenza full time fi skola ukoll tidher li hi rilevanti. 
Madankollu, sabiex ikun hemm konformità mar-Regolament (KE) Nru 883/2004 jeħtieġ li l-
istess informazzjoni tintalab minn familji Maltin.

Finalment, l-informazzjoni dwar l-allowance tat-tfal mill-pajjiż tal-oriġini mhijiex konformi 
mar-Regolament, peress li anke meta tali allowance tingħata minn Stat Membru ieħor, din ma 
teskludix intitolament skont il-leġiżlazzjoni Maltija. F’dik is-sitwazzjoni jidħlu fis-seħħ ir-
regoli dwar irduppjar ta’ benefiċċji (Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004), u 
jeħtieġ jiġu vvalutati miż-żewġ awtoritajiet abbażi tal-fatti (Artikolu 60 tar-Regolament (KE) 
Nru 987/2009, fir-rigward tal-proċedura għall-applikazzjoni tal-Artikolu 68 tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004).

Konklużjoni

Xi wħud mid-dettalji pprovduti mill-petizzjonant, bħal rekwiżiti għal informazzjoni dwar 
il-benefiċċji tal-familja riċevuti fi Stati Membri oħrajn, id-dokumentazzjoni ta’ residenza u 
d-dokumentazzjoni mill-istituzzjonijiet edukattivi, li mhijiex mitluba minn ċittadini Maltin 
tista’ tindika prattika stabbilita f’Malta li ma tikkonformax mad-dritt tal-UE u partikolarment 
mar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni qed tipproponi li tikteb lill-awtoritajiet Maltin biex titlob 
aktar informazzjoni dwar ir-regoli deskritti fil-petizzjoni u ser tirrapporta lura lill-
Parlament Ewropew ladarba jkollha aktar informazzjoni dwar dan is-suġġett.

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

Il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni addizzjonali mill-awtoritajiet Maltin dwar ir-regoli 
dwar l-allokazzjoni ta’ allowances tat-tfal taħt ir-regoli tas-sigurtà soċjali tal-UE. Il-
petizzjonant diġà rċieva din l-informazzjoni wara lment mill-2012.

Fir-risposta tagħhom l-awtoritajiet Maltin jindikaw li ma hemm ebda diskriminazzjoni ta’ 
ċittadini tal-UE mhux Maltin residenti f’Malta, fir-rigward tad-dritt li jirċievu allowances tat-
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tfal f’Malta. L-informazzjoni kollha meħtieġa mill-awtoritajiet Maltin isservi biex tiżgura li l-
benefiċċju inkwistjoni jiġi kkalkulat u stabbilit kif suppost. Proċedura bħal din hija 
rikonoxxuta fid-Dikjarazzjoni li tinsab fil-formola ta’ applikazzjoni skont l-Artikolu 133 tal-
Att dwar is-Sigurtà Soċjali, u tapplika għall-applikanti kollha, irrispettivament min-
nazzjonalità.

L-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin huma pprovduti fir-rigward tal-informazzjoni meħtieġa:

Att ta’ twelid

Att ta’ twelid huwa meħtieġa għal tfal mhux imwielda jew irreġistrati f’Malta. Dan isir sabiex 
jiġu aċċertati d-dettalji neċessarji tat-twelid tal-wild li għalih ikun qed jintalab l-allowance tat-
tfal. Applikanti li wliedhom twieldu u/jew ġew rreġistrati f’Malta mhumiex meħtieġa li 
jippreżentaw att ta’ twelid, peress li l-awtoritajiet Maltin għandhom aċċess intradipartimentali 
għal dokumenti tar-reġistru pubbliku għall-għoti ta’ skopijiet ta’ benefiċċju. Fil-fatt, id-
direttivi dwar is-Servizz Pubbliku Malti jipprekludu speċifikament lid-dipartimenti tal-gvern 
milli jitolbu lill-applikanti biex jipproduċu ċ-ċertifikati tal-istat ċivili maħruġa minn 
dipartimenti governattivi oħra. Madankollu, f’każijiet bħal dawn dan id-dokument ma jkunx 
disponibbli għall-awtoritajiet Maltin billi t-twelid ikun seħħ barra minn Malta u l-wild ma 
jkunx ġie rreġistrat f’Malta. Din il-proċedura għandha tapplika wkoll fil-każ ta’ Malti li jitlob 
il-benefiċċji għal wild li twieled barra minn Malta u li ma jkunx ġie rreġistrat fir-Reġistru 
Pubbliku.

Att taż-żwieġ

Att taż-żwieġ huwa meħtieġ bħala verifika ta’ żwieġ li ma jkunx seħħ f’Malta u ma ġiex 
irreġistrat f’Malta. L-awtoritajiet ma għandhomx aċċess intradipartimentali biex jakkwistaw 
dan id-dokument, u għalhekk jintalab l-att taż-żwieġ. L-istess rekwiżit japplika għal koppja 
Maltija miżżewġa barra minn Malta, u li ma rreġistratx iż-żwieġ tagħha mar-Reġistru 
Pubbliku. F’każ bħal dan, jintalab ukoll att taż-żwieġ mill-applikant. 

Dokument uffiċjali mingħand l-awtoritajiet tal-pajjiż ta’ oriġini li jikkonferma li l-pretendent 
ma jirċevi ebda benefiċċji tal-familja hemmhekk

L-awtoritajiet Maltin jagħrfu li informazzjoni bħal din tista’ tinkiseb mill-pajjiż ta’ oriġini ta’ 
persuna taħt ir-Regolamenti tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. Madankollu, 
biex jitħaffef il-proċess ta’ ħlas tal-benefiċċju, l-applikant jintalab jipprovdi, fejn ikun 
possibbli, prova li l-pretedent ma jirċievi ebda benefiċċji tal-familja mill-pajjiż ta’ oriġini 
tiegħu/tagħha. Informazzjoni bħal din tista’ tkun diġà disponibbli għall-pretendent fil-forma 
ta’ stqarrija uffiċjali jew korrispondenza bejn l-istituzzjoni u l-applikant. Din it-talba titwettaq 
fl-interess tal-applikant, sabiex tgħin biex jitħaffef il-proċess tal-applikazzjoni, li bħala medja 
jista’ jieħu 3-6 xhur meta jintalab permezz tad-dokumenti elettroniċi strutturati disponibbli 
taħt ir-Regolamenti dwar il-koordinazzjoni. L-awtoritajiet Maltin jitolbu l-istess dokumenti 
mill-applikanti kollha irrespettivament min-nazzjonalità tagħhom (inklużi ċ-ċittadini Maltin) 
jekk fuq l-applikazzjoni tiġi mmarkata l-kaxxa “Perijodu ta’ residenza barra minn Malta għal 
aktar minn 3 xhur”.

Ittra mill-Kap tal-Iskola fejn it-tfal kienu jattendu/se jkun qed jattendu li tikkonferma li t-tfal 
kienu/se jattendi l-iskola f’Malta
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Dan id-dokument huwa meħtieġ biss fil-każ ta’ tfal bl-età ta’ bejn is-16 u l-21 sena. Il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tistabbilixxi li t-tfal ta’ età akbar minn 16-il sena imma taħt il-21 sena 
għandhom jibqgħu eliġibbli għall-allowances speċjali tat-tfal jekk ma jkunux jaħdmu bi qligħ 
u jirreġistraw għax-xogħol jew għadhom għaddejjin minn edukazzjoni jew taħriġ full-time 
f’istituzzjoni edukattiva u ma jirċevu ebda forma ta’ remunerazzjoni jew allowance. Fil-
każijiet tal-applikanti ikkonċernati, fil-ħin tal-applikazzjoni, it-tfal kienu taħt is-16-il sena, u 
għalhekk dan id-dokument ma kienx meħtieġ. Ittra ta’ konferma hija meħtieġa minn kull 
applikant (irrispettivament min-nazzjonalità tiegħu/tagħha) li jkun qed jitlob allowances tat-
tfal mogħtija fuq il-bażi tal-mezzi għal tfal bejn is-16 u l-21 sena.

Dikjarazzjoni ffirmata li tikkonferma d-data tal-wasla tar-raġel, il-mara u t-tfal lejn Malta

Din id-dikjarazzjoni tintalab biex tiġi determinata d-data tal-bidu tal-wasla tal-benefiċċju u 
tintalab fl-interess tal-applikant għaliex il-leġiżlazzjoni lokali tipprevedi perjodu ta’ 6 xhur 
mid-data tal-wasla f’Malta li matulu l-applikant jista’ jressaq applikazzjoni għall-allowances 
tat-tfal u jirċievi pagamenti datati b’lura mid-data tal-wasla. Id-dikjarazzjoni ma tintalabx 
mingħand l-applikanti lokali jekk ma jimmarkawx il-kaxxa msemmija hawn fuq. 
Madanakollu, applikant Malti fl-istess sitwazzjoni jintalab l-istess dokumenti sabiex jieħu 
vantaġġ minn din il-konċessjoni.

Dokumenti uffiċjali minn barra li jikkonfermaw l-introjtu tar-raġel u l-mara minn barra

Din l-informazzjoni hija meħtieġa biss għall-allowances tat-tfal ittestjati bil-mezzi fejn 
dikjarazzjoni tad-dħul mill-pajjiżi fejn id-dħul kien irreġistrat hija neċessarjament meħtieġa. 
Applikanti lokali li jitolbu allowances tat-tfal mogħtija fuq il-bażi tal-mezzi huma meħtieġa li 
jipprovdu, flimkien mal-formola ta’ applikazzjoni, dikjarazzjonijiet tal-introjtu fuq bażi 
annwali. Bl-istess mod, l-applikanti mhux Maltin li jaħdmu f’Malta matul il-perjodu ta’ 
referenza huma mitluba jipprovdu dikjarazzjonijiet tal-introjtu lokali u mhux dikjarazzjonijiet 
tal-introju mill-pajjiżi fejn id-dħul kien irreġistrat.

Konklużjoni

Abbażi ta’ dan ta’ hawn fuq, jista’ jiġi konkluż li ma hemm ebda diskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità.


