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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0159/2006 mressqa minn Ashley Binamungu (Britannika), f’isem il-‘Brides 
without Borders’, dwar id-dritt għar-residenza fir-Renju Unit ta’ l-imsieħba fiż-żwieġ li 
huma barranin

1. Sommarju tal-petizzjoni 

F’isem l-organizzazzjoni msemmija fuq, dik li ressqet il-petizzjoni qiegħda titlob azzjoni mill-
Parlament Ewropew biex jassigura li jkunu mħarsa mill-awtoritajiet Britanniċi d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-dritt taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni u l-membri 
tal-familji tagħhom li jmorru u joqogħdu b’mod liberu fi ħdan il-konfini tat-territorju ta’ l-
Istati Membri, billi hija tindika li l-awtoritajiet Britanniċi bħalissa jinħtieġu lill-imsieħba fiż-
żwieġ li huma barranin, li jirritornaw fil-pajjiż ta’ l-oriġni tagħhom u japplikaw għall-permess 
tar-residenza mill-awtoritajiet konsulari Britanniċi hemmhekk. Dik li ressqet il-petizzjoni 
tenfasizza li, f’ħafna każijiet, il-pajjiżi terzi msemmija huma perikolużi, u barra minn hekk, 
biex joqogħdu hemm għal perjodu ta’ żmien joħloq problemi prattiċi u finanzjarji kbar. Fl-
aħħar, hija tikkontesta l-loġika tad-dispożizzjonijiet tad-direttiva rigward id-dritt li jfittxu 
impjieg.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ġunju 2006. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni taħt ir-
Regola 192(4)

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.
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Il-fatti

Dik li ressqet il-petizzjoni, li hija ta’ nazzjonalità Britannika li qiegħda taġixxi f’isem l-
organizzazzjoni msemmija hawnfuq, tindika li l-awtoritajiet Britanniċi bħalissa jinħtieġu lill-
imsieħba fiż-żwieġ li huma barranin u li l-applikazzjoni tagħhom għall-kenn ma rnexxitx, li
jirritornaw fil-pajjiż ta’ l-oriġni tagħhom u japplikaw għall-permess tar-residenza mill-
awtoritajiet konsulari Britanniċi hemmhekk. Hija tenfasizza li, f’ħafna każijiet, il-pajjiżi terzi 
msemmija huma perikolużi, kemm għall-imsieħba fiż-żwieġ kif ukoll għaċ-ċittadin ta’ l-UE. 
Barra min hekk, biex iżommu l-familja magħquda billi jmorru b’mod temporanju jew 
permanenti ma’ l-imsieħba tagħhom f’dawk il-pajjiżi terzi jqajjem problemi legali, prattiċi u 
finanzjarji kbar.

Hija bbażat il-petizzjoni tagħha fuq l-Artikolu 6 tat-Trattat ta’ l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta Ewropea tad-Drittijiet 
Fundamentali. Hija tirreferi għall-Artikoli 17 u 18 tat-Trattat tal-KE u d-Direttiva 2004/38/KE 
tad-29 ta’ April 2004 dwar id-dritt taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni u l-membri tal-familji tagħhom li 
jmorru joqogħdu b’mod liberu fit-territorju ta’ l-Istati Membri, u tiġbed l-attenzjoni għall-fatt 
li d-Direttiva tagħti aktar ħarsien fejn għandu x’jaqsam id-dritt tal-ħajja fil-familja liċ-ċittadini 
l-oħra ta’ l-UE milli tagħti l-liġi nazzjonali liċ-ċittadini Britanniċi fir-Renju Unit.

Il-liġi

Ir-regolament tad-dritt għall-għaqda mill-ġdid tal-familja taċ-ċittadini ta’ l-UE ma’ l-imsieħba 
taż-żwieġ tagħhom fl-Istat Membru tagħhom stess, li huwa s-suġġett tal-mistoqsija ta’ dik li 
ressqet il-petizzjoni, huwa kompetenza ta’ dak l-Istat Membru.

Il-liġi tal-Komunità u, b’mod partikulari, id-Direttiva 2004/38/KE tad-29 ta’ April 2004 
tapplika biss meta l-għaqda mill-ġdid fil-familja ma’ l-imsieħba taż-żwieġ tkun imfittxija 
minn ċittadini ta’ l-UE biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jmorru joqogħdu b’mod liberu fi 
Stat Membru li mhux l-Istat Membru tagħhom. L-Artikolu 5 tad-Direttiva jipprovdi li membri 
tal-familja li m’humiex ċittadini ta’ Stat Membru jinħtiġilhom biss li jkollhom viża tad-dħul 
skond ir-Regolament (KE) Nru. 539/2001 jew, fejn ikun adattat, il-liġi nazzjonali. L-Artikolu 
5 jipprovdi wkoll li għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-pussess ta’ karta valida tar-residenza 
li jirreferi għaliha l-Artikolu 10, għandu jeħles lil dawk il-membri tal-familja mill-ħtiġijiet tal-
viża u li l-Istati Membri għandhom jagħtu lil dawn il-persuni kull faċilità biex jiksbu dawk il-
viżi li għandhom jinħarġu mingħajr ħlas u jinħarġu permezz ta’ proċedura mgħaġġla. Il-viża
tad-dħul għandha tingħata biss lil dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi meta jkun ippreżentat 
passaport validu, dokument li juri li teżisti relazzjoni ta’ familja maċ-ċittadin ta’ l-UE, u, fejn 
hu xieraq, iċ-ċerifikat tar-reġistrazzjoni taċ-ċittadin ta’ l-UE li huma qegħdin jakkumpanjaw 
jew se jingħaqdu miegħu.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tista’ għaldaqstant ma tintervjenix fir-rigward tal-kundizzjonijiet li japplikaw
taħt il-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit dwar id-drittijiet ta’ l-għaqda mill-ġdid tal-familja taċ-
ċittadini ta’ l-UE li, bħal dik li ressqet il-petizzjoni, ma użawx id-dritt tal-moviment ħieles fi 
ħdan l-UE.
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Madankollu, jekk hija tqis li d-drittijiet fundamentali tagħha – kif stabbiliti fil-Konvenzjoni 
Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali – kienu miksura, hija tista’, wara li tkun użat ir-rimedji
domestiċi kollha, tapplika għar-rimedji għand il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.


