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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0773/2005 minn Jürgen Sachansky (Ġermaniż), dwar 
allegata diskriminazzjoni fis-Slovakkja ta’ ċittadini Ewropej li 
mhumiex ta’ nazzjonalità Slovakka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant kien infurmat mill-awtoritajiet Slovakki li, skond il-liġi Slovakka, dawk li 
huma ta’ nazzjonalità Slovakka biss huma intitolati li japplikaw biex jirreġistraw vetturi 
importati, waqt li hu ċittadin ta’ l-EU b’residenza permanenti ġewwa s-Slovakkja, m’għandux 
permess li jagħmel dan peress li mhux ċittadin Slovakk. Barra dan, ċittadini ta’ l-UE li 
mhumiex Slovakki residenti ġewwa s-Slovakkja, mhumiex intitolati biex jivvutaw fl-
elezzjonijiet muniċipali. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2005. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni
skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

Fil-petizzjoni tiegħu indirizzata lill-Parlament Ewropew, is-Sur Jürgen Sachansky qed 
jilmenta li ċittadini Slovakki biss huma intitolati li jirreġistraw karozzi impurtati fir-
Repubblika Slovakka, privileġġ li ma jgawduhx ċittadini ta’ Stati Membri oħra.

Il-Kummissjoni Ewropea hija konxja tal-problema tar-reġistrazzjoni ta’ vetturi impurtati minn 
Stati Membri oħra fir-Repubblika Slovakka u bħalissa qiegħda tifli bir-reqqa l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali sabiex tistabbilixxi jekk hijiex kompatibbli mal-liġi Komunitarja. Wara diversi 
lmenti dwar l-ostakli għar-reġistrazzjoni fir-Repubblika Slovakka ta’ karozzi użati u impurtati 
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minn Stati Membri oħra, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-Gvern Slovakk biex tistabbilixxi jekk 
il-leġiżlazzjoni u tal-prattiki amministrattivi kinux compatibbli mal-prinċipju tal-moviment 
ħieles tal-merkanzija. Wara li studjat bir-reqqa t-tweġiba ta’ l-awtoritajiet nazzjonali, il-
Kummissjoni fetħet proċeduri ta’ ksur kif ipprovdut fl-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE. Fit-18 
ta’ Ottubru 2006, il-Kummissjoni bagħtet avviż formali dwar il-ksur ta’ l-Artikolu 28 tat-
Trattat tal-KE mir-Repubblika Slovakka. F’każ li l-analiżi tat-tweġiba għall-avviż formali, li 
waslet f’Diċembru 2006, turi li hekk hu meħtieġ, il-Kummissjoni se tkompli bil-proċeduri li 
bdiet skond l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE.  

Is-Sur Jürgen Sachansky, qed iqajjem ukoll kwistjoni oħra, billi jallega li l-awtoritajiet 
Slovakki ma kinux qed iħallu residenti ta’ l-Unjoni Ewropea jipparteċipaw fl-elezzjonijiet 
muniċipali.

Skond id-Direttiva 94/80/KE ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt li jivvotaw u 
joħorġu bħala kandidati f’elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta’ fejn ikunu joqogħdu1.

Il-Kummissjoni kkuntattjat ir-Rappreżentanza Permanenti Slovakka sabiex tiżgura l-
applikazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva. Il-Kummissjoni se tinforma lill-
Parlament Ewropew bir-riżultat ta’ dawk id-deliberazzjonijiet rigward il-petizzjoni tas-Sur 
Jürgen Sachansky.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjonant jallega li l-awtoritajiet Slovakki mhux qed iħalluh jirreġistra karozza impurtata  
peress li hu mhuwiex ċittadin Slovakk. 

Il-Kummissjoni hija konxja tal-problemi ppreżentati mill-petizzjonant matul il-proċedura tal-
ksur 2005/4843. Il-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur kontra r-Repubblika Slovakka 
għall-allegat ksur tal-prinċipju tal-moviment ħieles tal-merkanzija bbażat fuq il-
kundizzjonijiet tar-reġistrazzjoni għal karozzi użati. Fid-29 ta’ Ġunju 2007, il-Kummissjoni 
bagħtet Opinjoni Motivata lill-awtoritajiet Slovakki. F’Settembru 2007, l-awtoritajiet 
Slovakki wieġbu billi ppreżentaw il-leġiżlazzjoni l-ġdida li għandha tirranġa l-ksur. Is-servizz 
responsabbli qiegħed jeżamina bir-reqqa l-leġiżlazzjoni fil-kwistjoni. Għalkemm ir-rekwiżit 
tan-nazzjonalità stipulat fl-Artikolu 16 (11) mhuwiex qed jiġi eżaminat f’din il-proċedura ta’ 
ksur, għandu jiġi nnutat li fl-abbozz ippreżentat mill-awtoritajiet Slovakki, id-dispożizzjoni 
fil-kwistjoni tneħħiet. L-emenda għall-Att Nru. 725/2004 kienet ippubblikata u daħlet fis-seħħ 
fl- 1 ta’ Jannar 2008. 

Fl-ittra ta’ aġġornament tas-16/07/2007 indirizzata lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
Parlament, il-petizzjonant ikkonferma hu stess li l-problema ta’ diskriminazzjoni fuq bażi ta’ 
nazzjonalità fis-Slovakkja m’għadhiex teżisti. Dwar il-kwistjonijiet l-oħra dwar ir-
reġistrazzjoni ta’ karozzi użati mqajma mill-kwerelant fl-istess ittra, għandu jiġi spjegat li 
dawn il-kwistjonijiet huma indirizzati fil-proċedura ta’ ksur Nru. 2005/4843 imsemmija hawn 
fuq. Il-petizzjonant huwa kwerelant uffiċjali f’din il-proċedura ta’ ksur; għalhekk qed jiġi u se 
jibqa’ jiġi aġġornat dwar l-iżviluppi kollha ta’ dan il-każ. Il-leġiżlazzjoni l-ġdida ntbagħtet 
                                               
1 Id-Direttiva 94/80/KE tal-Kunsill, tad-19 ta’ Diċembru ta’ l-1994, li tistipula arranġamenti dettaljati għall-
eżerċizzju tad-dritt tal-vot u tal-kandidatura f’elezzjonijiet muniċipali minn ċittadini ta’ l-Unjoni li jgħixu fi Stat 
Membru li tiegħu mhumiex ċittadini [Ġurnal Uffiċjali L 368 tal-31.12.1994].
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ukoll lill-petizzjonant matul il-proċedura ta’ ksur għal xi kummenti.
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