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Suġġett: Petizzjoni 1104/2011, imressqa minn C. E. M., ta’ ċittadinanza Rumena, 
dwar id-dritt tiegħu għar-residenza permanenti fl-Isvezja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu jgħix l-Isvezja mill-1983. Fl-2005, filwaqt li kien qed jivvjaġġa fil-Pajjiżi l-
Baxxi u fil-Ġermanja, huwa safa vittma ta’ traffikanti tad-droga u ġie kkundannat għal disa’ 
snin ħabs. Filwaqt li kien il-ħabs fil-Ġermanja, skadielu d-dritt għar-residenza permanenti, u l-
awtoritajiet Svediżi rrifjutaw li jġedduhulu abbażi tal-fatt li kien qed jgħix fil-Ġermanja. 
F’Jannar 2010, il-petizzjonant inħeles mill-ħabs u ntbagħat lura r-Rumanija. Huwa mar lura l-
Isvezja u applika għal permess ġdid ta’ residenza permanenti. Sadattant, huwa rreġistra bħala 
persuna li qed tfittex impjieg, iżda wara għaxart ijiem is-Servizz tal-Impjieg Svediż ħabbar li, 
wara kuntatt mas-Servizz tal-Immigrazzjoni, ismu kien tħassar mill-bażi tad-dejta u jinsab 
f’riskju li jiġi deportat. Il-petizzjonant impjega avukat, għamel applikazzjoni ġdida għal 
permess ta’ residenza, u, wara kważi sena, irċieva r-risposta li ma kkwalifikax għal residenza 
permanenti minħabba li d-dispożizzjonijiet tad-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 bdew japplikaw għaċ-ċittadini Rumeni fl-2007.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Skont l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, “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”.
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Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet applikabbli għad-dritt tal-moviment liberu taċ-ċittadini 
tal-Unjoni ġew stabbiliti mid-Direttiva 2004/38/KE (id-“Direttiva dwar il-Moviment Liberu”).

Skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu, id-dispożizzjonijiet tagħha 
għandhom japplikaw “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.”

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Rumen li mar jgħix fl-Isvezja bl-intenzjoni li joqgħod 
hemmhekk, huwa kopert mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu.

L-Artikolu 16(1) tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu jipprevedi li ċ-ċittadini tal-Unjoni li 
għexu legalment għal perjodu kontinwu ta’ ħames snin fl-Istat Membru ospitanti għandhom 
id-dritt ta’ residenza permanenti hemmhekk.

Skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu, il-kontinwità tar-residenza 
m’għandhiex tiġi affettwata minn assenzi temporanji li ma jaqbżux is-sitt xhur f’sena, jew 
minn assenzi ta’ dewmien itwal għal servizz militari obbligatorju, jew minn assenza waħda ta’ 
massimu ta’ 12-il xahar konsekuttivi għal raġunijiet importanti bħal tqala u maternità, mard 
serju, studju jew taħriġ vokazzjonali, jew kariga fi Stat Membru ieħor jew pajjiż terz.

L-Artikolu 16(4) tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu jistabbilixxi li meta jinkiseb, id-dritt 
ta’ residenza permanenti għandu jintilef biss permezz ta’ assenza mill-Istat Membru ospitanti 
għal perjodu ta’ aktar minn sentejn konsekuttivi.

Fil-21 ta’ Diċembru 2011, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddeċidiet1 li perjodi ta’ 
residenza mwettqa minn ċittadin ta’ Stat mhux Membru tal-UE, fit-territorju ta’ Stat Membru, 
qabel l-adeżjoni tal-Istat mhux Membru fl-Unjoni Ewropea, għandhom, fin-nuqqas ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi fl-Att ta’ Adeżjoni, jittieħdu inkunsiderazzjoni għall-fini tal-kisba 
tad-dritt għal residenza permanenti skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2004/38/KE, sakemm 
ikunu saru skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7(1) tad-Direttiva. Il-Qorti għalhekk 
għamlitha ċara li l-persuni kkonċernati jridu jkunu kkonformaw, matul il-perjodu ta’ qabel l-
adeżjoni tar-residenza, mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu. B’mod 
partikolari, dawn iridu jkunu ħaddiema jew persuni impjegati għal rashom jew kellhom riżorsi 
suffiċjenti waqt li kienu qed joqogħdu fl-Istat Membru kkonċernat.

Din is-sentenza hija applikabbli wkoll għaċ-ċittadini tal-Unjoni li kienu qed joqogħdu fi Stat 
Membru tal-UE qabel ma l-Istat Membru proprju tagħhom issieħeb fl-Unjoni.

Fid-dawl tal-każistika msemmija hawn fuq, l-awtoritajiet Svediżi li huma responsabbli li 
japplikaw l-Artikolu 16 tad-Direttiva ma jistgħux jibqgħu jirrifjutaw, fin-nuqqas ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi fl-Att ta’ Adeżjoni, li jieħdu inkunsiderazzjoni l-perjodi ta’ 
residenza mwettqa minn ċittadin Rumen fit-territorju Svediż qabel l-adeżjoni tar-Rumanija fl-
Unjoni Ewropea, sakemm ikunu saru skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7(1) tad-
Direttiva.

                                               
1 Il-Każijiet Konġunti C-424/10 u C-425/10 Ziolkowski u Szeja.
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Madankollu, kif enfasizzat hawn fuq, id-Direttiva dwar il-Moviment Liberu tipprevedi li 
bħala regola, id-dritt ta’ residenza permanenti li ċittadin tal-Unjoni jikseb wara li jkun għex 
legalment għal perjodu kontinwu ta’ ħames snin fl-Istat Membru ospitanti jista’ 
sussegwentement jintilef. Dan ikun il-każ jekk iċ-ċittadin tal-Unjoni jkun assenti mill-Istat 
Membru ospitanti għal perjodu ta’ aktar minn sentejn konsekuttivi. 

Fil-każistika tagħha rigward il-protezzjoni msaħħa kontra t-tkeċċija li ċ-ċittadini tal-Unjoni 
jgawdu minnha wara li jkunu għexu legalment fl-Istat Membru ospitanti għal għaxar snin1, il-
Qorti ddeċidiet li l-awtoritajiet nazzjonali, li huma responsabbli li japplikaw id-
Direttiva 2004/38, huma meħtieġa “jieħdu inkunsiderazzjoni t-totalità tal-aspetti rilevanti 
f’kull każ inkwistjoni, b’mod partikolari t-tul ta’ kull waħda mill-assenzi tal-persuna 
kkonċernata mill-Istat Membru ospitanti, it-tul akkumulat u l-frekwenza ta’ dawn l-assenzi kif 
ukoll ir-raġunijiet li mmotivaw lill-persuna kkonċernata meta telqet minn dan l-Istat Membru.
Fil-fatt, huwa importanti li jiġi vverifikat jekk l-assenzi inkwistjoni jimplikawx l-ispostament 
lejn Stat ieħor li huwa ċentru tal-interessi personali jew professjonali tal-persuna 
kkonċernata.” Il-Qorti żidiet li “[l]-fatt li l-persuna kkonċernata rritornat obbligatorjament fl-
Istat Membru ospitanti sabiex tiskonta piena ta’ ħabs u ż-żmien li għadda f’detenzjoni, 
flimkien mal-elementi elenkati fil-punt preċedenti, jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni waqt l-
evalwazzjoni globali meħtieġa sabiex jiġi ddeterminat jekk ir-rabtiet ta’ integrazzjoni li jkunu 
nħolqu preċedentement mal-Istat Membru ospitanti ġewx interrotti.” 

Huwa possibli li din l-interpretazzjoni tiġi applikata b’analoġija għall-kwistjoni ta’ jekk 
perjodu ta’ detenzjoni fi Stat Membru ieħor jammontax għal interruzzjoni fil-kontinwità tar-
residenza għall-għan li jinkiseb jew jintilef id-dritt ta’ residenza permanenti.

Konklużjoni
Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq, huma l-kompitu tal-awtoritajiet Svediżi li 
jivvalutaw b’mod globali s-sitwazzjoni tal-petizzjonant, filwaqt li jieħdu inkunsiderazzjoni t-
totalità tal-aspetti rilevanti, sabiex jiddeterminaw jekk ir-rabtiet ta’ integrazzjoni li jkunu 
nħolqu preċedentement mal-Istat Membru ospitanti ġewx interrotti, b’mod partikolari t-tul tal-
permanenza tiegħu fl-Isvezja qabel iż-żmien li għadda f’detenzjoni (għoxrin sena) u jekk l-
assenza tal-petizzjonant kinitx timplika l-ispostament lejn Stat Membru ieħor li huwa ċentru 
tal-interessi personali jew professjonali tiegħu.

                                               
1 Ara, għal dan il-għan, il-Każ C-145/09 Tsakouridis.


