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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0063/2008, imressqa minn Judith Hejda, ta’ nazzjonalità 
Awstrijaka, dwar problemi li ġejjin mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2004/38/KE minn Franza dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-
membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju 
tal-Istati Membri

 1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li l-awtoritajiet Franċiżi mhumiex iħalluha teżerċita d-dritt tagħha tal-
moviment liberu, u li b’hekk qed jiksru d-Direttiva 2004/38/KE. Il-petizzjonanta, li  ilha tgħix 
u taħdem fi Franza mill-2006, turi li l-awtoritajiet Franċiżi rrifjutaw li lir-raġel tagħha 
joħorġulu permess ta’ residenza għal ħames snin li skont il-petizzjonanta, huwa intitolat 
għalih, bħala membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Minflok, ħarġulu permess li 
hu validu għal ftit xhur biss. L-akbar problema hi li, b’riżultat ta’ dan, hu ma jistax ifittex
xogħol. Il-petizzjonanta tilmenta wkoll dwar l-ostruzzjoniżmu u l-burokrazija mhux meħtieġa 
min-naħa tal-awtoritajiet Franċiżi.

2. Ammissibilità

Iddikjata ammissibbli fl-24 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonanta tgħid li l-awtoritajiet Franċiżi mxew kontra d-Direttiva 2004/38/KE1

                                               
1 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  tad- 29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini 
tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, 
ĠU L 158 tat-30 ta’ April 2004.
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minħabba li rifjutaw li lir-raġel tagħha joħorġulu karta ta’ residenza għal ħames snin bħala
membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE li hi taħseb li hu intitolat għaliha. Il-Kummissjoni diġà 
analizzat dan il-każ fil-kuntest ta’ ilment (reġistrat taħt numru 2008/4432) li ressqet il-
petizzjonanta lill-Kummissjoni Ewropea fil-21 ta’ Jannar 2008.  

Skont l-Artikolu 11 (1) tad-Direttiva, il-karta ta’ residenza ta’ membru tal-familja ta’ ċittadin 
tal-UE għandha tkun valida għal ħames snin mid-data tal-ħruġ jew tkun valida għall-perjodu 
ta’ residenza previst miċ-ċittadin tal-UE, jekk dan il-perjodu ikun ta’ inqas minn ħames snin. 
Fil-prinċipju, id-dritt għar-residenza ta’ membru tal-familja minn pajjiż terz jiddependi mill-
perjodu ta’ residenza previst miċ-ċittadin tal-UE fl-Istat Membru ospitanti. 

Biex  tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, Franza daħħlet fis-seħħ 
il-Kodiċi dwar id-Dħul u l-Permanenza ta’ ċittadini Barranin u d-Dritt tal-Ażil (CESEDA) 
emendat bid-Digriet 2007/371 tal-21 ta’ Marzu 2007. L-Artikolu R-121-13 (4) ta’ dan it-test 
jittrasponi korrettament l-Artikolu 11 (1) tad-Direttiva.

Il-Kummissjoni sabet li l-leġiżlazzjoni Franċiża fir-rigward tal-karta ta’ residenza ta’ membru 
tal-familja ta’ ċittadin tal-UE kienet f’konformità mad-Direttiva 2004/38, u wieġbet lill-
kwerelanta/petizzjonanta fis-17 ta’ Ottubru 2008, fejn infurmatha li l-Kummissjoni se 
tipproponi biex tagħlaq il-każ.  

Il-perjodu ta’ residenza  fi Franza previst mill-petizzjonanta, huwa biss ta’ sena minħabba li l-
kuntratt tagħha tax-xogħol huwa marbut ma’ kemm iddum is-sena skolastika (mill-1 ta’ 
Ottubru sat-30 ta’ Settembru).   

Minħabba li skont id-Direttiva 2004/38 id-dritt tar-raġel tal-petizzjonanta huwa marbut mad-
dritt tagħha tar-residenza, l-awtoritajiet Franċiżi setgħu joħorġulu biss karta ta’ residenza għal 
sena bħala membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE.  

Kieku l-petizzjonanta kellha kuntratt għal perjodu indefinit, ir-raġel tagħha kien ikollu d-dritt 
li jakkwista karta ta’residenza għal ħames snin.  

Jidher li l-Kummissjoni se tagħlaq l-ilment li ressqet il-petizzjonanta fil-laqgħa rilevanti li 
jmiss dwar il-ksur . 
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