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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1461/2012, imressqa minn Massimo Tendi ta’ ċittadinanza
Taljana, dwar id-diskriminazzjoni fi Spanja kontra ċittadini ta’ Stati 
Membri tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Taljan li ilu jgħix fi Spanja mill-2003. Fl-2007, l-awtoritajiet 
Spanjoli tawh ċertifikat ta’ residenza permanenti.

Dan id-dokument mhuwiex dokument ta’ identità. Għal din ir-raġuni, skont il-petizzjonant, iċ-
ċittadini tal-UE li jgħixu fi Spanja spiss jiltaqgħu ma’ diffikultajiet amministrattivi u 
burokratiċi peress li huma obbligati jużaw il-karti tal-identità nazzjonali tagħhom. 
Għaldaqstant huwa qiegħed isejjaħ lill-awtoritajiet lokali biex joħorġu dokument ta’ identità 
Spanjola għaċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fil-pajjiż.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awissu 2013

L-awtoritajiet Spanjoli joħorġu ċertifikat ta’ reġistrazzjoni liċ-ċittadini tal-Unjoni li joqgħodu 
fit-territorju tar-Renju ta’ Spanja, u karta ta' residenza permanenti fejn iċ-ċittadin tal-Unjoni 
ikun ilu joqgħod hemm għal iktar minn ħames snin. Madankollu, skont ir-regoli Spanjoli, 
dokumenti bħal dawn ma humiex dokumenti ta’ identità validi. Il-petizzjonant jikkunsidra l-
fatt li l-awtoritajiet Spanjoli ma joħorġux dokumenti ta’ identità validi liċ-ċittadini tal-Unjoni, 
bħala kuntrarju għal-liġi tal-UE.
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Il-petizzjonant jindika li huwa ilu resident fi Spanja mill-2003 u li ilu fil-pussess ta’ ċertifikat 
ta’ residenza permanenti mill-2007. Madankollu, dan mhuwiex dokument ta’ identità u lanqas 
ma huwa akkumpanjat minn xi dokument ta’ identità. Skont il-petizzjonant, l-obbligu li juża l-
karta tal-identità maħruġa mill-Istat Membru tal-oriġini tiegħu sabiex jagħmel kwalunkwe 
biċċa xogħol amministrattiva fi Spanja, jikkawża lilu, kif ukoll lil ċittadini tal-Unjoni oħrajn 
residenti fi Spanja, diffikultajiet amministrattivi u burokratiċi.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Skont l-Artikolu 20 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

“[…] Kull persuna li għandha ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru għandha tkun ċittadin ta' l-
Unjoni. Iċ-Ċittadinanza ta' l-Unjoni għandha tiżdied ma' u mhux tissostitwixxi iċ-ċittadinanza 
nazzjonali”.

Skont l-Artikolu 21 tat-TFUE 

“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 
d-dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq.”

Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet applikabbli għad-dritt tal-moviment liberu taċ-ċittadini 
tal-Unjoni ġew stabbiliti mid-Direttiva 2004/38/KE (“Id-Direttiva dwar il-Moviment 
Liberu”).

Sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni jiġu awtorizzati li jitilqu l-pajjiż tal-oriġni tagħhom u jidħlu fit-
territorju tal-Istat Membru ospitanti, l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu 
jobbliga lill-Istati Membri biex joħorġu għaċ-ċittadini tagħhom u biex iġeddulhom l-karta tal-
identità jew il-passaport li juri n-nazzjonalità tagħhom.

Id-Direttiva dwar il-Moviment Liberu tipprovdi wkoll liċ-ċittadini tal-Unjoni b’ċerti drittijiet 
u tagħmilhom soġġetti għal ċerti obbligi meta jagħmlu użu mid-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu. Id-Direttiva tobbliga liċ-ċittadini tal-Unjoni li jkollhom karta tal-identità jew passaport 
maħruġ mill-Istat Membru ta’ oriġini sabiex jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti. 
Kundizzjonijiet addizzjonali għandhom jintlaħqu miċ-ċittadini tal-Unjoni sabiex joqgħodu fl-
Istat Membru ospitanti għal perjodu ta’ iktar minn tliet xhur.

Fil-każ li ċ-ċittadini tal-Unjoni jkollhom l-għan li joqgħodu għal perjodu ta’ iktar minn tliet 
xhur fit-territorju ta’ Stat Membru li mhux tan-nazzjonalità tagħhom, l-Istat Membru ospitanti 
jista’ jitlob liċ-ċittadini tal-Unjoni biex jirreġistraw mal-awtoritajiet kompetenti. Mar-
reġistrazzjoni, l-Istat Membru ospitanti għandu joħroġ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni liċ-ċittadin 
tal-Unjoni. Iċ-ċittadini tal-Unjoni li jkunu ilhom residenti legalment għal perjodu kontinwu ta’ 
ħames snin fl-Istat Membru ospitanti jistgħu jitolbu li jinħareġ dokument li jiċċertifika d-dritt 
tagħhom għal residenza permanenti.

Id-Direttiva dwar il-Moviment Liberu ma tgħid xejn fir-rigward tal-forma taċ-ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni u d-dokument li jattestaw id-dritt tar-residenza permanenti. Għaldaqstant, l-
Istati Membri huma ħielsa li jiddeċiedu l-format ta’ dawn id-dokumenti. 

Fil-fatt, il-liġi tal-EU ma timponi lill-Istati Membri l-ebda obbligazzjoni biex joħorġu karti 
tal-identità lil dawk il-persuni li ma jkollhomx in-nazzjonalità tal-Istat Membru kkonċernat, 
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kemm jekk huma ċittadini ta’ Stati Membri oħra jew persuni minn pajjiżi terzi. Madankollu, l-
Istati Membri huma ħielsa li joffru liċ-ċittadini tal-Unjoni, il-possibiltà li japplikaw għal 
dokument ta’ residenti differenti (eż. karta tal-identità għall-barranin) jekk jixtiequ li jagħmlu 
dan. 

Mill-banda l-oħra, id-Direttiva dwar il-Moviment Liberu, għandha l-għan li tillimita l-piż 
amministrattiv impost fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni residenti fit-territorji ta’ Stat Membru ieħor 
tal-Unjoni Ewropea. L-Artikolu 25 tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu jipprojbixxi b’mod 
espliċitu lill-Istati Membri milli jagħmlu d-dritt jew il-finalizzazzjoni ta’ formalità 
amministrattiva soġġetti għall-pussess ta’ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jew dokument li 
jiċċertifika r-residenza permanenti. Huwa jgħid li l-Istati Membri mhumiex intitolati li jitolbu 
liċ-ċittadini tal-Unjoni biex japplikaw għal kwalunkwe dokument aktar miċ-ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni msemmi hawn fuq sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom jew sabiex jitwettqu l-
formalitajiet amministrattivi. 

Madankollu, fil-prattika, iċ-ċittadini tal-Unjoni jistgħu jaffaċjaw diffikultajiet amministrattivi 
bid-dokumenti meta jkunu jridu jivvjaġġaw jew jikkonfermaw l-identità tagħhom fl-UE. 

Għal dan l-għan, hekk kif stabbilit fir-Rapport taċ-Ċittadinanza tal-UE 20131, il-
Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha li fl-2014 tipproponi soluzzjonijiet biex jitneħħew l-
ostakoli ffaċċjati miċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jgħixu fi Stat 
Membru tal-Unjoni Ewropea li mhux dak tagħhom stess fir-rigward tad-dokumenti tal-
identità u r-residenza maħruġa mill-Istati Membri, inkluż permezz ta’ dokumenti Ewropej 
uniformi għaċ-ċittadini li jkunu mhux obbligatorji, fejn applikabbli.

Konklużjoni
Il-liġi tal-EU ma timponi lill-Istati Membri l-ebda obbligazzjonijiet biex joħorġu karti tal-
identità lil dawk il-persuni li ma għandhomx in-nazzjonalità tal-Istat Membru kkonċernat, 
kemm jekk huma ċittadini ta’ Stati Membri oħra jew persuni minn pajjiżi terzi. 

L-Artikolu 25 tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu jipprojbixxi b’mod espliċitu lill-Istati 
Membri milli jagħmlu d-dritt jew il-finalizzazzjoni ta’ formalità amministrattiva soġġetti 
għall-pussess ta’ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jew dokument li jiċċertifika r-residenza 
permanenti. 

Madankollu, fil-prattika, iċ-ċittadini tal-Unjoni jistgħu jaffaċjaw diffikultajiet amministrattivi 
bid-dokumenti meta jkunu jridu jivvjaġġaw jew jikkonfermaw l-identità tagħhom fl-UE. 

Għal dan l-għan, il-Kummissjoni Ewropea fl-2014 ser tipproponi soluzzjonijiet biex 
jitneħħew l-ostakoli iffaċċjati miċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jgħixu fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li mhux dak tagħhom stess fir-rigward tad-
dokumenti tal-identità u r-residenza maħruġa mill-Istati Membri, inkluż permezz ta’ 
dokumenti Ewropej uniformi għaċ-ċittadini li jkunu mhux obbligatorji, fejn applikabbli.
                                               
1 Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat 
tar-Reġjuni, Ir-Rapport taċ-Ċittadinanza tal-UE 2013 - iċ-ċittadini tal-UE: id-drittijiet tiegħek, il-futur tiegħek,
KOM(2013) 269 finali, sezzjoni 2.2, azzjoni 3.
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