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Suġġett: Petizzjoni 0966/2012, imressqa minn Kent Cooper, ta’ ċittadinanza 
Amerikana, dwar allegata diskriminazzjoni mill-awtoritajiet Daniżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li kellu r-residenza permanenti fid-Danimarka mill-2001, huwa ddivorzjat 
minn mal-mara Daniża tiegħu li magħha kellu tliet itfal. Huwa jsostni li huwa vittma ta’ 
diskriminazzjoni mill-awtoritajiet Daniżi, u li mill-2010 dawn hedduh bit-tkeċċija tiegħu mid-
Danimarka, li kienet teskludih milli jżomm kuntatt ma’ wliedu. Huwa jilmenta wkoll li l-
awtoritajiet Daniżi jinsistu li jikkomunikaw miegħu bid-Daniż, lingwa li ma tantx jaf. 
B’referenza għal każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-127/08, huwa jistaqsi lill-
Parlament Ewropew biex jintervjeni

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013

Il-petizzjonant huwa ċittadin Amerikan li mar joqgħod id-Danimarka mal-familja tiegħu fl-
2001, iżda li ddivorzja lill-mara Daniża tiegħu, li magħha huwa għandu tlett itfal. Huwa 
jilmenta kontra t-trattament ta’ ġenituri mhux Daniżi fid-Danimarka, notevolment fir-rigward 
ta’ regoli tal-immigrazzjoni u theddid ta’ deportazzjoni u separazzjoni mit-tlett itfal tiegħu. 
Minn ittra li huwa bagħat lill-Kummissjoni, huwa magħruf li huwa ċċaqlaq mal-familja tiegħu 
mir-Renju Unit fejn kienu għexu hemm għal sentejn. It-tfal bħalissa qed jgħixu ma’ ommhom 
u huwa jaqsam magħha kustodja konġunta. 
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
Applikabbiltà tad-Direttiva 2004/38/KE dwar il-Moviment Liberu għad-dritt ta’ residenza tal-
ġenituri minn pajjiż terz

Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/38/KE tirregola d-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familji tagħhom li jiċċaqalqu u li jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 
Partikolarment, id-Direttiva tipprevedi ż-żamma tad-dritt ta’ residenza mill-membri tal-
familja ta’ pajjiżi terzi fil-każ ta’ divorzju, annullament taż-żwieġ jew tmiem ta’ unjoni 
reġistrata. L-Artikolu 13 tagħha jispeċifika li d-divorzju m’għandux iwassal għal telf tad-dritt 
ta’ residenza tal-membru tal-familja taċ-ċittadin tal-Unjoni li mhuwiex ċittadin ta’ Stat 
Membru jekk iż-żwieġ ikun dam tal-anqas tliet snin, inkluża sena fl-Istat Membru ospitanti, 
jew meta l-konjuġi li mhuwiex ċittadin ta’ Stat Membru għandu l-kustodja tat-tfal ta’ ċittadin 
tal-Unjoni. Madankollu, mhuwiex ċar mit-tagħrif għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni jekk il-
petizzjonant jissodisfax dawn il-kundizzjonijiet.

Nonapplikabbiltà fid-Danimarka tad-Direttiva 2003/109/KE dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
huma residenti għat-tul

Id-Direttiva 2003/109/KE tittratta l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma residenti għat-
tul, u tipprovdi għad-dritt ta’ residenza tagħhom. 
Madankollu, id-Danimarka għażlet li tibqa’ barra mit-Titolu V tal-Parti III tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jittratta ma’ qasam ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, u l-liġi 
nazzjonali biss hija applikabbli għall-każ ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi, il-ġenituri ta’ tfal 
Daniżi, li ma jaqgħux fl-ambitu tad-Direttiva 2004/38/KE.

Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Skont l-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea l-Istati 
Membri huma marbuta mill-Karta meta jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni.

Notevolment, l-Artikolu 7 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (“il-
Karta”), dwar ir-rispett għall-ħajja privata u familjari, jinkludi drittijiet li jikkorrispondu mad-
drittijiet iggarantiti mill-Artikolu 8(1) tal-KEDB, it-tifsira u l-ambitu tal-Artikolu 7 tal-Karta 
għandhom ikunu l-istess bħal dawk stabbiliti mill-Artikolu 8(1) tal-KEDB, kif interpretati 
mill-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (is-sentenza Dereci tal-
15 ta’ Novembru 2011, il-Każ C-256/11, il-punt 70).

Is-CJUE nnotat li, f’każijiet bħal dawn - drittijiet ta’ residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
huma ġenituri ta’ tfal tal-UE -, dispożizzjoni tal-Karta għandha tinqara flimkien mal-obbligu 
ta’ konformità għall-aħjar interessi tat-tfal, rikonoxxuti fl-Artikolu 24(2) tal-Karta, u filwaqt li 
titqies il-ħtieġa, espressa fl-Artikolu 24(3), għat-tfal li jkollhom fuq bażi regolari relazzjoni 
personali maż-żewġ ġenituri (sentenza O u S, il-kawżi konġunti C-356/11 u C-357/11, il-
punt 76).

Konklużjoni
Il-Kummissjoni diġà kkuntattjat lill-petizzjonant biex tivverifika jekk il-każ jaqax taħt id-
Direttiva 2004/38/KE.
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4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Jidher mill-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-petizzjonant li bejn iċ-ċaqliq tal-familja 
lejn id-Danimarka wara sentejn fir-Renju Unit f’Novembru 2001 u d-divorzju mill-mara 
Daniża tiegħu f’Jannar 2012, hu telaq mid-Danimarka f’Mejju 2005 għal tliet snin, mingħajr 
il-familja tiegħu, biex jaħdem fl-Istati Uniti. Huwa mar lura d-Danimarka f’April 2008. Martu 
li pprovdiet għall-familja, ikkonfermat lill-awtoritajiet Daniżi li hi kienet finanzjarjament 
responsabbli għalih. Jidher li s-servizzi tal-immigrazzjoni Daniżi ċaħdu l-applikazzjoni tal-
petizzjonant għal riunifikazzjoni tal-familja skont ir-regoli tal-UE f’Marzu 2009. Il-
petizzjonant segwa kors fil-grad ta’ Master fid-Danimarka minn Settembru 2009 sal-2012 li 
għalih jidher li rċieva xi tip ta’ finanzjament pubbliku.

Wara li l-petizzjonant appella r-rifjut tal-applikazzjoni għal riunifikazzjoni tal-familja 
f’Diċembru 2011, il-Ministeru għall-Ġustizzja rrefera l-każ lis-servizzi tal-immigrazzjoni għal 
deċiżjoni ġdida f’Marzu 2013. F’dan ir-rigward, is-servizzi tal-immigrazzjoni talbuh 
f’Mejju 2013 għal aktar informazzjoni, biex juri li l-eks mara tiegħu kellha residenza ġenwina 
u effettiva fir-Renju Unit, u li xi ħadd minnhom kellu biżżejjed fondi, bħal salarju jew tfaddil, 
meta immigraw lejn id-Danimarka f’Novembru 2001. Huma infurmawh li se tittieħed 
deċiżjoni fi żmien 3 xhur minn wara l-wasla tad-dokumenti. Il-petizzjonant infurmahom li ma 
kienx se jipprovdi l-informazzjoni addizzjonali peress li hu jqis li hija aktar kompetenza tal-
awtoritajiet li jagħtu prova li l-eks mara tiegħu ma kinitx tgħix fir-Renju Unit f’dak iż-żmien.
L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 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 fit-Trattati u l-miżuri 
meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi jinsabu stipulati 
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. 

Id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja fil-każ ta’ ċittadini tal-UE li jirritornaw

Skont l-Artikolu 3(1), id-Direttiva 2004/38/KE tapplika għaċ-ċittadini tal-Unjoni li jiċċaqilqu 
jew jgħixu fi Stat Membru għajr iċ-ċittadini tal-istess Stat Membru u għall-membri tal-familja 
tagħhom. Iċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza tagħhom u l-membri 
tal-familja tagħhom ma jistgħux fil-prinċipju jgawdu mid-drittijiet.

Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea estendiet dan it-trattament favorevoli li 
jirriżulta mid-Direttiva anki għal dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni li jirritornaw lejn l-Istat Membru 
tal-oriġini tagħhom wara li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom u għexu fi Stat Membru ieħor1. 
B’mod aktar speċifiku, il-Qorti2 rrikonoxxiet id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li wettqu attività 
okkupazzjonali fi Stat Membru u li jixtiequ jirritornaw fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza 
tagħhom biex ikunu akkumpanjati minn membri tal-familja tagħhom minn pajjiż terz tal-
anqas taħt l-istess kundizzjonijiet bħal dawk stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni għaċ-ċittadini tal-

                                               
1 Is-Sentenzi tas-7 ta’ Lulju 1992 fil-Każ C-370/90 Singh (ECR 1992, p. I-4265) u tal-

11 ta’ Diċembru 2007 fil-Każ C-291/05 Eind (ECR 2007, p. I-10719).
2 Is-Sentenzi tal-Qorti tas-7 ta’ Lulju 1992 fil-Każ C-370/90 Singh (Rec. 1992, p. I-

4265), tat-23 ta’ Settembru 2003 fil-Każ C-109/01 Akrich (Rec. 2003, p. I-9607) u tal-
11 ta’ Diċembru 2007 fil-Każ C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719)
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Unjoni minn Stati Membri oħra. Id-Direttiva 2004/38/KE tista’ għaldaqstant tidher li qed 
tistabbilixxi l-istandards minimi tad-drittijiet li l-Istati Membri għandhom jagħtu liċ-ċittadini 
li jirritornaw, għalkemm ma japplikax direttament għalihom.

Dik il-każistika fil-prinċipju tapplika wkoll b’analoġija għaċ-ċittadini tal-Unjoni li jirritornaw 
li għixu legalment fi Stat Membru ieħor mingħajr impenn f’attività okkupazzjonali 
hemmhekk. Din il-konklużjoni hija sostnuta mill-fatt li l-liġi tal-Unjoni ma titlobx li ċ-
ċittadini tal-Unjoni jeżerċitaw attività okkupazzjonali sabiex igawdu d-drittijiet mogħtija minn 
ċittadinanza tal-Unjoni. 

Għaldaqstant, l-Istat Membru taċ-ċittadinanza għandu jagħti permess għad-dħul u r-residenza 
lill-membri tal-familja taċ-ċittadini tagħhom stess li jirritornaw wara li jkunu eżerċitaw id-
dritt li jiċċaqilqu u jgħixu liberament fi Stat Membru ieħor mill-anqas taħt l-istess 
kundizzjonijiet kif stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni, irrispettivament mill-kapaċità li fiha għexu fl-
Istat Membru ospitanti skont id-Direttiva 2004/38/KE, sakemm dawn jissodisfaw il-
kundizzjonijiet rilevanti u jirrispettaw il-limitazzjonijiet ta’ dik id-Direttiva. 

Eżerċizzju ġenwin u effettiv tal-moviment liberu minn ċittadini tal-UE li jirritornaw

Madankollu, biex jibbenefikaw mit-trattament favorevoli mogħti mil-liġi tal-Unjoni, l-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ moviment liberu fl-Istat Membru li jirritornaw minnu ċ-ċittadini 
tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom għandu jkun ġenwin u effettiv. Il-linji gwida tal-
Kummissjoni għal traspożizzjoni u applikazzjoni aħjar tad-Direttiva 2004/38/KE1 jipprovdu 
gwida dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom li jirritornaw 
lejn l-Istat Membru taċ-ċittadinanza tagħhom wara li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom li 
jiċċaqilqu u jgħixu liberament fi Stat Membru ieħor. Għaldaqstant, meta jivvalutaw jekk ir-
residenza fl-Istat Membru ospitanti kinitx ġenwina u effettiva, l-awtoritajiet tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandhom jagħtu attenzjoni liċ-ċirkostanzi kollha tal-każ individwali. L-Istati 
Membri jistgħu jiddefinixxu sett ta’ kriterji indikattivi u evidenza oġġettiva, li jistgħu jiġu 
applikati għall-finijiet ta’ distinzjoni bejn l-użu ġenwin tad-dritt li jiċċaqilqu u jgħixu b’mod 
liberu, li huwa protett mil-liġi tal-Unjoni, u l-abbuż ta’ dan id-dritt. Għal dan il-għan, huma 
jistgħu jeħtieġu dokumentazzjoni għall-eżistenza ta’ eżerċizzju ġenwin u effettiv tad-dritt tal-
moviment liberu fl-Istat Membru ospitanti, inkluż pereżempju dikjarazzjoni li kienu jgħixu fi 
Stat Membru ieħor, jew riċevuti tal-kera. 

Differenza bejn ċittadini tal-UE li jirritornaw u applikazzjoni għal riunifikazzjoni tal-familja

L-applikazzjoni għal riunifikazzjoni tal-familja skont il-liġi tal-UE tikkonċerna r-ritorn tal-
petizzjonant lejn id-Danimarka mill-Istati Uniti f’April 2008, tliet snin wara li kien telaq mid-
Danimarka waħdu għall-Istati Uniti u 6.5 snin wara li ċċaqlaq lejn id-Danimarka mir-Renju 
Unit mal-mara Daniża tiegħu. 

Peress li r-ritorn lejn id-Danimarka u t-talba għal riunifikazzjoni tal-familja għaldaqstant ma 
sarux fl-istess żmien tar-ritorn tal-mara ċittadina tal-UE tiegħu lejn id-Danimarka mir-Renju 
Unit, għandu jiġi nnutat li l-Qorti tal-Ġustizzja għadha ma ċċaratx jekk l-estensjoni tat-

                                               
1 Il-Linji gwida tal-Kummissjoni adottati fit-2 ta’ Lulju 2009 għal traspożizzjoni u 

applikazzjoni aħjar tad-Direttiva 2004/38/KE, KUMM(2009) 313 finali tat-2.7.2009, 
il-punt 4.3
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trattament favorevoli fir-rigward tar-riunifikazzjoni tal-familja għaċ-ċittadini tal-UE li 
jirritornaw u l-membri tal-familja tagħhom japplikax ukoll meta hemm differenza bejn ir-
ritorn taċ-ċittadin tal-UE u t-talba għal riunifikazzjoni tal-familja. Mistoqsija preliminari 
attwalment pendenti quddiem il-Qorti1 tista’ tipprovdi kjarifiki f’dan ir-rigward.

Fil-fehma tal-Kummissjoni, biex wieħed igawdi minn riunifikazzjoni tal-familja skont il-liġi 
tal-UE m’għandux ikum meħtieġ li ċittadin tal-UE u l-membru tal-familja jirritornaw lejn il-
pajjiż taċ-ċittadinanza taċ-ċittadin tal-UE b’mod simultanju. Aħjar minn hekk, l-awtoritajiet 
għandhom jeżaminaw kull każ b’mod individwali iżda r-rabta tal-familja trid tkun eżistiet 
diġà mar-ritorn.

Aspett ieħor huwa, madankollu li l-petizzjonant diġà għex fid-Danimarka mal-familja tiegħu 
u mbagħad telaq mid-Danimarka waħdu għal perjodu ta’ kważi 3 snin qabel irritorna u talab 
riunifikazzjoni tal-familja. Din l-assenza hija ferm itwal mill-interruzzjonijiet temporanji li d-
Direttiva tqis li m’għandhomx effetti: dawn huma assenzi ta’ 6 xhur (u jew f’każ eċċezzjonali 
sena) biex jitqiesu bħala kontinwità tar-residenza, għall-finijiet biex jinkiseb permess ta’ 
residenza [l-Artikolu 16(3)], jew assenzi ta’ aktar minn sentejn qabel ma jintilef id-dritt ta’ 
residenza permanenti [l-Artikolu 16(4)].

Il-każ tal-petizzjonant għandu jiġi vvalutat mill-awtoritajiet nazzjonali

Peress li l-petizzjonant kien membru tal-familja ta’ ċittadina Daniża li tgħix fid-Danimarka 
għaldaqstant ma jistax iserraħ direttament fuq id-Direttiva 2004/38. Jekk il-mara Daniża tista’ 
titqies bħala ċittadin li jirritorna wara li tkun eżerċitat b’mod ġenwin u effettiv id-drittijiet 
tagħha ta’ moviment liberu fir-Renju Unit biss id-Danimarka tkun obbligata tagħtih tal-anqas 
l-istess drittijiet mogħtija mid-Direttiva, 

Hija kompetenza tal-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali li jistabbilixxu dan fuq il-bażi ta’ 
evalwazzjoni taċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ individwali. Għan dan il-għan huma jistgħu 
jitolbu lill-petizzjonant biex jipprovdi dokumentazzjoni. Din il-verifika għadha għaddejja fil-
qafas tal-appell tal-petizzjonant.

Peress li l-petizzjonant jirrifjuta li jipprovdi informazzjoni addizzjonali minħabba li jqisha 
bħala kompetenza tal-awtoritajiet Daniżi li jagħtu prova li martu ma kinitx qed tgħix fir-Renju 
Unit, għandu jiġi nnutat li fil-fatt hija kompetenza taċ-ċittadin li jirritorna u/jew il-membri tal-
familja li jagħtu prova li huma eżerċitaw id-dritt b’mod ġenwin u effettiv fl-Istat Membru 
ospitanti minn fejn ġew. M’hemm ebda dispożizzjoni tal-liġi tal-UE li tobbliga b’mod 
espliċitu lill-awtoritajiet nazzjonali li jaqsmu l-piż tal-prova maċ-ċittadini tal-UE jew il-
membri tal-familja tagħhom meta japplikaw għal dokument ta’ residenza skont id-Direttiva.

Iż-żamma tad-dritt ta’ residenza fil-każ ta’ divorzju jew residenza permanenti.

Meta l-awtoritajiet Daniżi jkunu eżaminaw id-deċiżjoni tagħhom b’tali mod li jikkonkludu li 
l-petizzjonant seta’ jibbenefika minn riunifikazzjoni tal-familja skont il-liġi tal-UE mar-ritorn 
tiegħu lejn id-Danimarka fl-2008 biss, ikunu jistgħu jittieħdu l-passi li jmiss biex jiġi 
eżaminat jekk hu jissodisfax il-kondizzjonijiet għaż-żamma tad-dritt ta’ residenza wara d-

                                               
1 Il-Każ C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel vs B, u O vs Minister 

voor Immigratie, Integratie en Asiel.
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divorzju tiegħu, jew jekk jissodisfax il-kondizzjonijiet għal residenza permanenti. Din għal 
darba oħra hija deċiżjoni li hija bbażata b’mod deċisiv fuq l-evalwazzjoni tal-fatti ta’ każ 
individwali speċifiku li l-awtoritajiet nazzjonali biss jistgħu jwettqu.

Konklużjoni

Bħalissa hija kompetenza tal-awtoritajiet Daniżi li jistabbilixxu jekk il-petizzjonant jistax 
iserraħ fuq ir-riunifikazzjoni tal-familja skont ir-regoli tal-UE bħala l-membru tal-familja ta’ 
ċittadin li jirritorna, b’mod partikolari bil-valutazzjoni ta’ jekk l-eks mara tiegħu fil-fatt 
għixetx b’mod ġenwin u effettiv fir-Renju Unit.

Il-Kummissjoni talbet lill-petizzjonant biex iżommha infurmata dwar żviluppi ulterjuri fil-każ 
tiegħu, għalkemm l-aħħar informazzjoni li waslet direttament mill-petizzjonant hija li hu telaq 
mid-Danimarka u li issa qiegħed jgħix fl-Istati Uniti.


