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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0481/2007, imressqa minn William McLorn, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar negliġenza serja u dewmien fil-kwistjoni ta’ permess ta’ 
residenza mill-awtoritajiet tal-immigrazzjoni Brittaniċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar sensiela ta’ dewmien, ommissjonijiet u inerzja burokratika mill-
awtoritajiet tal-immigrazzjoni Brittaniċi biex jindirizzaw l-applikazzjoni tiegħu għal permess 
ta’ residenza definittiv għall-mara tiegħu, li hija ċittadina Brażiljana. Il-proċess biex tiġi 
indirizzata l-applikazzjoni ilu għaddej għal aktar minn 18-il xahar, bi żbalji u ommissjonijiet 
mill-parti tal-uffiċjali responsabbli. B’mod partikolari, dan kellu riperkussjonijiet serji fuq il-
libertà tal-moviment tal-koppja, anke fl-Unjoni stess, ladarba huma m’għandhomx il-karti 
validi li jagħtuhom iċ-ċans iħallu l-pajjiż (konfiskati għal raġunijiet amministrattivi); huwa 
jinvoka, favur tiegħu, l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 4 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
drittijiet tal-bniedem.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant, ċittadin Brittaniku resident fir-Renju Unit mal-mara tiegħu, li hija ċittadina 
Brażiljana, jilmenta li l-awtoritajiet tar-Renju Unit ilhom iżommu l-passaport tagħha għal 
tmintax-il xahar. Iqis li l-awtoritajiet tar-Renju Unit kissru d-drittijiet tiegħu skont il-Protokoll 
Nru 4 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem.

Adlib Express Watermark



PE421.486 2/2 CM\777509MT.doc

MT

L-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 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 f’dan it-Trattat u d-
dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi 
wieħed jista’ jsibhom 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) tad-Direttiva 2004/38/KE, din id-Direttiva għandha tapplika biss
għaċ-ċittadini kollha tal-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. 

Iċ-ċittadini tal-UE residenti fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza tagħhom ma jistgħux 
jibbenefikaw mid-drittijiet mogħtija liċ-ċittadini tal-UE li eżerċitaw id-dritt imsemmi hawn 
fuq u marru jgħixu fi Stat Membru ieħor. Madankollu l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja estendiet
dan it-trattament favorevoli anki għal dawk iċ-ċittadini tal-UE li jmorru lura fl-Istat Membru 
tal-oriġini tagħhom wara li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom u jkunu għexu fi Stat Membru
ieħor1, kif ukoll għal dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni li jkunu eżerċitaw id-drittijiet tagħhom, 
imħarsa mit-Trattat, fi Stat Membru ieħor mingħajr ma għexu hemm2 (pereżempju billi 
pprovdew servizzi fi Stat Membru ieħor mingħajr ma għexu hemm).

Peress li l-petizzjoni ma tindikax li l-petizzjonant qiegħed f’sitwazzjoni koperta mil-liġi 
Komunitarja dwar id-dritt għall-moviment ħieles u r-residenza libera (huwa resident fl-Istat 
Membru taċ-ċittadinanza tiegħu), mhuwiex intitolat li jibbenefika mid-drittijiet mogħtija lil 
dawk iċ-ċittadini tal-UE li eżerċitaw id-dritt tagħhom u marru jgħixu fi Stat Membru ieħor.

Fin-nuqqas ta’ liġi Komunitarja applikabbli, jibqa’ għalkollox f’idejn ir-Renju Unit biex 
jistabbilixxi regoli dwar id-dritt tal-membri tal-familja minn pajjiżi terzi li jingħaqdu maċ-
ċittadini tiegħu stess. 

Fir-rigward tal-allegat ksur tad-drittijiet tal-petizzjonant skont il-Protokoll Nru 4 tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
setgħa ġenerali biex tintervieni f’każijiet ta’ ksur ta’ drittijiet fondamentali, iżda tista’ tagħmel 
dan biss meta jkun hemm involuta kwistjoni tal-liġi Komunitarja. Fuq il-bażi tal-
informazzjoni pprovduta ma kienx possibbli li wieħed jistabbilixxi xi rabta kwalunkwe bejn 
is-sitwazzjoni deskritta u l-liġi Komunitarja.

                                               
1 Is-Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Lulju 1992 fil-kawża C-370/90 Singh (Rec.1992, p. I-4265) 

u tal-11 ta’ Diċembru 2007 fil-kawża C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719)
2 Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Lulju 2002 fil-kawża C-60/00 Carpenter (Rec.2002, p. I-
6279)

Adlib Express Watermark


	777509mt.doc

