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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0855/2008, imressqa minn Marc Beke, ta’ nazzjonalità Olandiża, dwar 
l-attitudni inumana tal-awtoritajiet Olandiżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ta’ nazzjonalità Olandiża, jindika li wara li għex ma’ martu, ta’ nazzjonalità 
Venezweljana, fl-Aruba (Antilles Olandiżi) sal-aħħar tal-2007, kien imġiegħel jirritorna lejn l-
Olanda għal raġunijiet ta’ saħħa. Madankollu, l-applikazzjoni ta’ martu biex tibdel il-permess 
ta’ residenza Arubjan għal permess ta’ residenza Olandiż kien miċħud mill-awtoritajiet tal-
immigrazzjoni. Għalkemm kienet irreġistrata mal-awtoritajiet tad-distrett, fil-post ta’ 
residenza tagħhom, hija ma setgħetx tikseb assigurazzjoni fuq is-saħħa u hija meħtieġa li 
tħalli l-pajjiż wara tliet xhur. Talbiet għal għajnuna mingħand il-parlament u l-ministru 
responsabbli kienu kollha għalxejn. Mart il-petizzjonant hija meħtieġa li l-ewwel twettaq it-
‘test ta’ naturalizzazzjoni’ bil-kompjuter mill-pajjiż tal-oriġini tagħha. Il-petizzjonant 
jenfasizza li meta għexu fl-Aruba, kienu miżżewġin u l-awtoritajiet tad-distrett fl-Olanda fejn 
issa huwa residenti, sabu li d-dokumenti taż-żwieġ tagħhom kienu tajbin u rreġistraw lill-
martu. Għalhekk huwa qiegħed ifittex l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex jikseb permess 
ta’ residenza għaliha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Skont il-liġi tal-Komunità, dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-riunifikazzjoni tal-familja 
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huma stipulati fid-Direttiva 2003/86/KE1 u fid-Direttiva 2004/38/KE2.

Id-Direttiva 2003/86/KE tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt għar-
riunifikazzjoni tal-familja miċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu legalment fit-territorju tal-
Istati Membri. Għaldaqstant din id-Direttiva ma tapplikax għall-membri tal-familja taċ-
ċittadini tal-UE, kif stipulat b’mod espliċitu fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva. 

Kif stipulat fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/38/KE, din id-Direttiva tapplika biss għaċ-
ċittadini ta’ l-UE 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.

Iċ-ċittadini tal-UE li jirrisjedu fi Stat Membru ta’ liema huma ċittadini ma jistgħux 
jibbennifikaw mid-drittijiet mogħtija liċ-ċittadini tal-UE li eżerċitaw id-dritt imsemmi hawn 
fuq u ċċaqilqu għal Stat Membru ieħor.

Skont l-informazzjoni pprovduta fil-petizzjoni, ma hemm l-ebda liġi tal-Komunità li tapplika 
għas-sitwazzjoni li jinsab fiha l-petizzjonant. Fin-nuqqas ta’ liġi Komunitarja applikabbli, 
huwa totalment f’idejn l-Olanda li tistipula regoli dwar id-dritt ta’ membri tal-familja minn 
pajjiż terz li jingħaqdu maċ-ċittadini tagħha. Minħabba n-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni 
Komunitarja applikabbli, il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza li tintervieni jew li 
tkompli ssegwi l-petizzjoni. 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-

familja
2 Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet 

taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u tal-membri tal-familji tagħhom biex jiċċaqalqu u jgħixu liberament 
fit-territorju tal-Istati Membri
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