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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1764/2013, imressqa minn Nikolay Antonov, ta’ ċittadinanza 
(Bulgara), dwar id-diskriminazzjoni min-naħa ta’ kumpanija tal-kruċieri 
kontra żewġ studenti Bulgari li jixtiequ jimbarkaw fl-Isvezja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant u student ieħor xtraw biljetti għal kruċiera ta’ 24 siegħa bejn Stokkolma u 
Mariehamn (il-Finlandja). Huma ppreżentaw il-karta tal-identità u l-passaport tagħhom, iżda 
l-persunal tas-sigurtà infurmahom li ma setgħux jimbarkaw għaliex jeħtieġu viża, peress li l-
Bulgarija ma kinitx membru taż-żona Schengen. Il-petizzjonant ipprova jasserixxi d-dritt 
tiegħu għal moviment liberu kif previst fil-leġiżlazzjoni Ewropea, iżda l-persunal irċieva 
ordni mill-kaptan tal-bastiment biex ma jħallix liż-żewġ studenti jimbarkaw. Il-petizzjonant 
huwa tal-fehma li dan jirrappreżenta ksur serju tad-drittijiet tiegħu u jitlob lill-Parlament biex 
iwettaq investigazzjoni fit-trattament diskriminatorju kontra ċerti ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Ġunju 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 216(6).3 tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015

Il-kummenti tal-Kummissjoni

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 
tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-
Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-
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dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. 

Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-Direttiva 2004/38/KE dwar id-
drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 

Kif previst fl-Artikolu 3(1), id-Direttiva 2004/38/KE tapplika għaċ-ċittadini kollha ta l-Unjoni 
li jiċċaqilqu jew li jgħixu fi Stat Membru għajr iċ-ċittadini tal-istess Stat Membru, u għall-
membri tal-familja tagħhom li jakkumpanjawhom jew li jingħaqdu magħhom.

Skont il-Premessa 7 tad- Direttiva, il-formalitajiet konnessi mal-moviment liberu taċ-ċittadini 
tal-Unjoni fit-territorju tal-Istati Membri għandhom jitfissru b'mod ċar, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-kontrolli nazzjonali fil-fruntiera. 

L-Artikolu 4(1) tad-Direttiva (dwar id-dritt ta' ħruġ) jipprovdi li mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar dokumenti ta' vjaġġar applikabbli għall-kontroll fil-fruntieri nazzjonali, 
iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li għandhom karta tal-identità valida jew passaport validu u l-
membri tal-familja tagħhom li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru u li għandhom passaport 
validu għandhom id-dritt li joħorġu mit-territorju ta' Stat Membru biex jivvjaġġaw lejn Stat 
Membru ieħor.

Id-Direttiva ma tagħmel ebda distinzjoni bejn l-Istati Membri li japplikaw l-acquis ta' 
Schengen b’mod sħiħ u dawk li ma japplikawhx. Ir-regoli tagħha japplikaw għall-Istati 
Membri kollha.

Fi kliem ieħor, iċ-ċittadini tal-UE għandhom dejjem ikunu jistgħu jaqsmu l-fruntiera jekk 
ikollhom dokument ta’ identità validu. Dan jista’ jkun passaport validu jew karta tal-identità 
nazzjonali. B’mod partikolari, l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri jew it-trasportaturi 
ma jistgħux jobbligaw lill-ebda ċittadin tal-UE biex jippreżenta viża tad-dħul. 

Għandu jingħad ukoll li fiż-żona Schengen, japplikaw ir-regoli li ġejjin: skont l-Artikolu 
21(b) tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen, l-abolizzjoni ta’ kontroll konfinali fil-fruntieri 
interni ma taffettwax il-verifiki ta’ sigurtà fuq persuni mwettqa f’portijiet u ajruporti mill-
awtoritajiet kompetenti taħt il-liġi ta’ kull Stat Membru, minn uffiċjali tal-port jew ajruport 
jew trasportaturi, basta li tali verifiki jitwettqu wkoll fuq persuni li jivvjaġġaw fi Stat 
Membru. Il-persunal tal-ajruporti, portijiet jew trasportaturi jistgħu jivverifikaw l-identità tal-
passiġġieri għal raġunijiet ta’ sigurtà kummerċjali jew tat-trasport. Madankollu, dawn il-
kontrolli għandhom jivverifikaw biss l-identità ta’ min qed jivvjaġġa kontra dokument tal-
ivvjaġġar. Jekk dawn il-kontrolli jitwettqu, ċittadin tal-UE jista’ jippreżenta passaport jew 
karta tal-identità.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, jidher li, fil-każ inkwistjoni, il-ksur 
tad-drittijiet tal-UE tal-petizzjonant ma jistax jiġi attribwit lill-awtoritajiet Svediżi (l-għassiesa 
tal-fruntiera), iżda lill-persunal tal-ammissjoni tas-sigurtà mill-kumpanija tal-bastiment.

Il-Kummissjoni, fil-prinċipju, ma tintervjenix u ma tnedix proċeduri ta’ ksur kontra Stat 
Membru f’każ bħal dan peress li l-Artikolu 258 tat-Trattat fil-prinċipju japplika biss f’każijiet 
ta’ nuqqas minn Stat Membru (fi kliem ieħor kontra l-miżuri li jittieħdu minn awtorità 
pubblika iżda wkoll kontra prattiki ta’ ċerti korpi privati taħt ċerti kondizzjonijiet) li jissodisfa 
obbligu taħt it-Trattat. 
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Il-Kummissjoni mhijiex konxja ta’ kwalunkwe lment ieħor dwar din il-kwistjoni u għalhekk 
m’għandhiex l-intenzjoni li tkompli tinvestiga dan il-każ partikolari. 

Konklużjoni

Il-petizzjonant ippreżenta, b’mod parallel mal-petizzjoni tiegħu, ilment li ġie rreġistrat mill-
Kummissjoni u ttrattat skont il-proċeduri tas-soltu. 

Il-petizzjonant ġie infurmat b’dan ta’ hawn fuq u dwar il-fatt li s-servizzi tal-Kummissjoni ma 
kinux f’pożizzjoni li jkomplu jsegwu iżjed il-kwistjoni. Huwa ġie infurmat ukoll li jista’ jkun 
fl-interess tiegħu li jsir jaf jekk kienx għad hemm mezzi ta’ rimedju disponibbli fil-livell 
nazzjonali u biex jagħmel użu minnhom. Peress li l-ilmentatur ma ġabx elementi ġodda għall-
għarfien tas-servizzi tal-Kummissjoni li setgħu jippermettulhom jistabbilixxu ksur tal-liġi tal-
UE min-naħa tal-awtoritajiet Svediżi, il-każ ingħalaq.


