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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1212/2013, adresată de Oisin Jones-Dillon, de cetățenie irlandeză, 
privind discriminarea resortisanților UE în Malta

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, la fel ca și în petițiile sale anterioare, reclamă presupusa discriminare a 
resortisanților UE în Malta. Acesta face o descriere detaliată a ceea ce se întâmplă la birourile 
responsabile cu tratarea cererilor (permise de ședere, certificate, formulare pentru alocația 
copiilor etc.) depuse de resortisanți ai UE, reclamând răspunsuri întârziate și un presupus 
tratament necorespunzător aplicat străinilor din Malta. Petiționarul a contactat deja Comisia 
cu privire la aceste chestiuni. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 aprilie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 iulie 2014

Informațiile solicitate de autoritățile malteze resortisanților altor țări care își au reședința în 
Malta pentru obținerea unei alocații pentru copii includ dovada de reședință sub forma unui 
document specific de e-reședință și un document oficial din partea autorităților din țara de 
origine prin care să se confirme că familia nu primește nicio alocație pentru copii în țara de 
origine. De asemenea, se solicită o declarație formală din partea directorului unei instituții de 
învățământ care să ateste că copilul urmează în mod regulat un program educațional de zi, 
chiar dacă respectivul copil are sub 16 ani, precum și documente prin care să se ateste data 
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sosirii copilului în Malta și documente oficiale prin care să se confirme veniturile din 
străinătate ale soțului și ale soției.

Petiționarul susține că aceste cerințe reprezintă o discriminare instituțională sistematică, pe 
baza cetățeniei, a rezidenților cu o altă cetățenie decât cea malteză.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială, cetățenii UE cu reședință obișnuită în Malta au dreptul să beneficieze de 
aceleași prestații familiale ca cetățenii maltezi. Cu toate acestea, pentru ca instituțiile 
relevante să se asigure că regulamentul este aplicat în mod corect, solicitantul prestațiilor și 
alte instituții au obligația să ofere informațiile necesare [articolul 76 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004].

Dacă persoanelor cu altă cetățenie decât cea malteză li se solicită informații suplimentare, 
informațiile respective sunt necesare probabil pentru evaluarea situației specifice a 
respectivilor cetățeni în vederea stabilirii dreptului lor la o alocație pentru copii.

Prin urmare, informațiile privind data sosirii copilului în Malta și documentele prin care se 
confirmă veniturile părinților par relevante, întrucât alocația depinde de venituri.

De asemenea, ar putea fi relevante informațiile privind reședința și urmarea unui program 
educațional de zi. Cu toate acestea, pentru a se respecta Regulamentul (CE) nr. 883/2004, ar fi 
necesar ca aceleași informații să fi solicitate și familiilor malteze.

În final, informațiile privind alocațiile pentru copii din țara de origine nu respectă 
regulamentul, pentru că, indiferent dacă o astfel de alocație este acordată din partea altui stat 
membru, nu exclude un drept bazat pe legislația malteză. În această situație, intră în discuție 
normele privind prestațiile care se suprapun [articolul 68 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004] și trebuie evaluate de cele două autorități pe baza faptelor [articolul 60 din 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009, în ceea ce privește procedura de aplicare a articolului 68 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004].

Concluzie

Unele dintre detaliile oferite de petiționar, precum cerințele privind informațiile referitoare la 
prestațiile familiale primite în alte state membre, documentele privind reședința și 
documentele din partea instituțiilor de învățământ, care nu le sunt solicitate cetățenilor 
maltezi, ar putea indica o practică admisă în Malta care nu respectă legislația UE și, în 
special, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Prin urmare, Comisia Europeană va scrie autorităților malteze pentru a solicita informații 
suplimentare privind normele descrise în petiție și se va adresa din nou Parlamentului 
European odată ce va avea mai multe informații în acest sens.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 februarie 2015

Comisia a primit informații suplimentare din partea autorităților malteze privind normele care 
reglementează acordarea alocațiilor pentru copii în temeiul normelor UE privind securitatea 
socială. Petiționarul a primit deja aceste informații ca urmare a unei plângeri din 2012.
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În răspunsul lor, autoritățile malteze subliniază că nu au loc discriminări ale cetățenilor UE 
fără cetățenie malteză în privința dreptului de a primi alocații pentru copii în Malta. Toate 
informațiile solicitate de către autoritățile malteze sunt utile pentru a garanta că prestațiile în 
cauză sunt calculate și alocate corespunzător. Această procedură este recunoscută în declarația 
inclusă în formularul de înscriere, în conformitate cu articolul 133 din Legea privind 
securitatea socială, și se aplică tuturor solicitanților, indiferent de cetățenia lor.

În privința informațiilor solicitate sunt făcute următoarele precizări:

Certificat de naștere

Pentru copiii care nu sunt născuți sau înregistrați în Malta este nevoie de un certificat de 
naștere. Acest lucru se datorează necesității de a lua act de informațiile privind nașterea 
copilului pentru care se solicită alocația. Solicitanții ai căror copii sunt născuți și/sau 
înregistrați în Malta nu trebuie să prezinte un certificat de naștere, dat fiind faptul că 
autoritățile malteze au acces intra-departamental la documentele de evidență a populației în 
scopul asigurării acestor prestații. De fapt, directivele administrației publice malteze interzic 
departamentelor guvernului să ceară solicitanților să prezinte documente de stare civilă 
eliberate de alte departamente guvernamentale. Cu toate acestea, în cazul petiționarului, 
autoritățile malteze nu au acces la documentul respectiv pentru că nașterea a avut loc în afara 
teritoriului Maltei, iar copilul nu a fost înregistrat în Malta. O atare procedură s-ar aplica și în 
cazul unei persoane de cetățenie malteză care solicită beneficii pentru un copil născut în afara 
Maltei și nu este înregistrat la Evidența populației.

Certificat de căsătorie

Pentru verificarea unei căsătorii care nu a avut loc în Malta și nici nu a fost înregistrată în 
Malta este nevoie de prezentarea unui certificat de căsătorie. Autoritățile nu au acces la acest 
document și, de aceea, se solicită prezentarea certificatului de căsătorie. Aceleași prevederi se 
aplică și unui cuplu maltez căsătorit în afara Maltei și care nu și-a înregistrat căsătoria la 
Evidența populației. Și într-un astfel de caz solicitantul trebuie să prezinte un certificat de 
căsătorie. 

Un document oficial din partea autorităților din țara de origine care să ateste că solicitantul 
nu beneficiază de prestații familiale în țara respectivă

Autoritățile malteze recunosc că asemenea informații pot fi obținute din partea țării de origine 
în temeiul normelor UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Totuși, pentru a 
accelera procesul de plată a unei prestații familiale, i se cere solicitantului să prezinte, dacă 
este posibil, dovada că nu beneficiază de prestații familiale din propria țară de origine. 
Solicitantul poate avea deja aceste informații la dispoziție, sub forma unei declarații oficiale 
sau a unui schimb de scrisori între solicitant și instituția respectivă. Această cerere vine în 
interesul solicitantului, pentru accelerarea procesului de înscriere, care poate dura în medie 
între 3 și 6 luni când solicitarea de informații se face prin documentele electronice structurate 
puse la dispoziție în temeiul normelor de coordonare. Autoritățile malteze solicită aceleași 
documente în cazul tuturor solicitanților, indiferent de cetățenia lor (inclusiv cetățenilor 
maltezi), dacă în formularul de înscriere este bifată căsuța referitoare la existența unei 
perioade de ședere în afara Maltei mai mare de trei luni.

Scrisoare din partea directorului instituției de învățământ la care sunt înscriși sau urmează a 
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fi înscriși copiii, confirmând faptul că aceștia urmează sau vor urma cursurile unei instituții 
de învățământ din Malta.

Acest document este solicitat numai în cazul copiilor cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani. 
Conform legislației naționale, copiii cu vârste între 16 și 21 de ani sunt eligibili pentru 
acordarea unor alocații speciale dacă nu desfășoară activități în urma cărora înregistrează 
venituri, dacă nu figurează ca angajați sau dacă sunt în continuare înscriși într-un program de 
învățământ sau de stagii la zi într-o instituție de învățământ unde nu beneficiază de niciun fel 
de remunerație sau alocație. În cazul petiționarului, la momentul înscrierii pentru alocație 
copiii aveau sub 16 ani și, prin urmare, nu se solicita un astfel de document. Fiecare solicitant 
(indiferent de cetățenia sa) care solicită alocații pentru copii cu vârste între 16 și 21 de ani 
trebuie să prezinte o scrisoare de confirmare din partea unei instituții de învățământ.

Declarație semnată care să confirme data sosirii în Malta a soțului, soției și copiilor

Este nevoie de această informație pentru a determina data de la care începe furnizarea 
prestației familiale. Acest lucru este în folosul solicitantului pentru că legislația locală prevede 
o perioadă de șase luni de la data sosirii în Malta în timpul căreia solicitantul poate depune o 
cerere de alocație pentru copii și poate primi plăți retroactive începând de la data sosirii. 
Solicitanților locali nu li se cere această declarație, dacă nu bifează căsuța respectivă. Totuși, 
unui solicitant de cetățenie malteză aflat într-o situație similară i se vor cere aceleași 
documente pentru a putea beneficia de această prevedere.

Documente oficiale din străinătate pentru a confirma veniturile din afara Maltei ale soțului și 
ale soției 

Aceste informații sunt necesare pentru alocațiile pentru copii acordate pe baza veniturilor, în 
cazul cărora este nevoie de declarații de venit din țările în care părinții au înregistrat venituri. 
Și solicitanții locali care se înscriu pentru alocații acordate pe baza veniturilor trebuie să 
prezinte, pe lângă formularul de înscriere, declarații anuale de venit. În mod similar, 
solicitanții fără cetățenie malteză care lucrează în Malta pe durata perioadei de referință 
trebuie să prezinte declarații de venit locale, și nu declarații de venit din țările în care au 
înregistrat venituri.

Concluzie

Pe baza celor de mai sus, se poate concluziona că nu există discriminare pe motive de 
cetățenie.


