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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1541/2012, imressqa minn Nicholas Crossin, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża u Britannika, dwar l-allegat ksur mill-awtoritajiet Franċiżi 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

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Irlandiż u Britanniku residenti fi Franza mis-26 ta’ Jannar 2012, 
jindika li l-konjuġi tiegħu, oriġinarjament minn Singapor, applikat f’April 2012 sabiex tibdel 
l-istat tagħha minn dak ta’ viżitatriċi għal residenti. F’żewġ okkażjonijiet (Lulju 2012 u 
Novembru 2012), l-applikazzjoni tagħha ġiet miċħuda. L-awtoritajiet ikkonfermaw li rċevew 
l-applikazzjoni għall-permess ta’ residenza (récépissé de demande de carte de séjour), fejn 
għarrfu lill-koppja li l-konjuġi tal-petizzjonant ma kinitx intitolata li taħdem fi Franza. It-tielet 
rikonoxximent, mibgħut f’Jannar 2013, ma kienx jinkludi din l-indikazzjoni.

Barra dan, l-awtoritajiet irrikjedew ammont eċċessiv ta’ dokumentazzjoni addizzjonali, fejn 
ma qisux il-lista eżawrjenti inkluża fl-Artikolu 10(2) tad-Direttiva. Huma ddebitaw lill-koppja 
b’tariffa ta’ EUR 106, fejn indikaw li l-permess ta’ residenza hu validu biss għal sena, waqt li 
d-Direttiva tispeċifika li l-permessi ta’ residenza għandhom ikunu validi għal ħames snin u 
jinħarġu mingħajr ħlas. Il-petizzjonant joġġezzjona għall-mod li bih l-awtoritajiet qegħdin 
jimplimentaw id-Direttiva, u jindika li ħafna ċittadini tal-UE u l-familji tagħhom qegħdin 
jiltaqgħu ma’ diffikultajiet simili u jħeġġeġ lill-Parlament Ewropew sabiex jirreferi l-
kwistjoni b’mod urġenti lill-Kummissjoni Ewropea bil-għan li l-kwistjonijiet jiġu rrimedjati.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Il-petizzjonant bagħat ilment direttament lill-Kummissjoni dwar id-diffikultajiet li ltaqa’ 
magħhom fi Franza f’Novembru 2012.

Il-fatti tal-petizzjoni qajmu għadd ta’ mistoqsijiet fir-rigward tal-applikazzjoni tad-
Direttiva 2004/38/KE1 fi Franza, b’mod partikolari fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li ġejjin:
- l-Artikolu 8 jittratta l-formalitajiet amministrattivi għaċ-ċittadini tal-Unjoni li mhumiex 
suġġetti għall-ħtieġa li jkollhom karta ta’ residenza u li jistgħu jkunu suġġetti biss, jekk ikun 
meħtieġ, għal ħtieġa ta’ reġistrazzjoni; 
- l-Artikolu 9 dwar il-formalitajiet amministrattivi għall-membri tal-familja li mhumiex 
ċittadini ta’ Stat Membru biex jiksbu karta ta’ residenza ta’ membru ta’ familja taċ-ċittadin 
tal-Unjoni; 
- l-Artikolu 10 jippreċiża l-kundizzjonijiet tal-ħruġ tal-karta ta’ residenza, maħruġa mhux 
aktar minn sitt xhur mid-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni, u jelenka d-dokumenti li 
għandhom jiġu ppreżentati (passaport validu, evidenza tar-relazzjoni ta’ familja u evidenza ta’ 
residenza fl-Istat Membru taċ-ċittadin tal-Unjoni); 
- l-Artikolu 11§1 jispeċifika li l-karti ta’ residenza maħruġa lil membru tal-familja ta’ ċittadin 
tal-Unjoni għandhom ikunu validi għal ħames snin jew ikunu validi għal perjodu ta’ residenza 
previst miċ-ċittadin Ewropew jekk dan il-perjodu hu inqas minn ħames snin; 
- l-Artikolu 23 jiddikjara li l-membri tal-familja taċ-ċittadin tal-Unjoni għandhom id-dritt li 
jaħdmu; 
- u fl-aħħar nett, l-Artikolu 25§2 jistipola li l-karti ta’ residenza skont id-Direttiva jinħarġu 
b’xejn jew kontra piż li ma jaqbiżx dak impost fuq ċittadini għall-ħruġ ta’ dokumenti simili.

Il-Kummissjoni kkuntattjat f’April 2013 lill-awtoritajiet Franċiżi u stiednet għall-
osservazzjonijiet tagħhom dwar il-kompatibbiltà tal-proċedura segwita fil-każ tal-petizzjonant 
mad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq. Dawn l-awtoritajiet wieġbu f’Lulju 2013.
L-awtoritajiet Franċiżi spjegaw li, jekk il-liġi Franċiża tistipola ħtieġa ta’ reġistrazzjoni, il-
modalitajiet ta’ applikazzjoni tagħha qatt ma ġew adottati. B’hekk, iċ-ċittadini tal-Unjoni ma 
huma suġġetti għall-ebda ħtieġa amministrattiva fi Franza għal residenza ta’ aktar minn tliet 
xhur.
Fir-rigward tal-perjodu tal-għoti tal-karta ta’ membru ta’ familja, l-awtoritajiet Franċiżi 
wieġbu li ċerti prefetturi ffaċċjaw influss ta’ applikazzjonijiet, bħall-prefettura ta’ Pariġi, u li 
dan jispjega l-perjodu twil tan-notifiki, li normalment jinħarġu f’dak ix-xahar stess. Dawn 
sostnew li l-każ tal-petizzjonant huwa każ uniku.
Fir-rigward tal-ġustifikazzjoni taċ-ċaħda tal-ħruġ fl-ewwel żewġ notifiki, dawn indikaw li l-
ġustifikazzjoni mogħtija bil-miktub kienet kull darba n-nuqqas ta’ evidenza fir-rigward tal-
preżenza fi Franza tal-petizzjonant, iċ-ċittadin Ewropew detentur tad-dritt għall-moviment 
liberu. B’hekk din il-ġustifikazzjoni tispjega d-dokumenti rikjesti fil-proċedura. Madankollu, 
l-inkjesta amministrattiva proposta ma nfetħitx għax kienet tkun inutli. 

Dawn enfasizzaw li d-direttivi mibgħuta lill-Prefetturi jindikaw biċ-ċar li t-tip ta’ viża jew 
anke viża li m’għadhiex valida ma jistgħu bl-ebda mod jiġġustifikaw in-nuqqas ta’ ħruġ ta’ 

                                               
1 ID-DIRETTIVA 2004/38/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tad-29 ta’ April 2004 dwar 
id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-
territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 
68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE; 
ĠU L 158, p. 77 sa 123.
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karta ta’ residenza ta’ membru ta’ familja ta’ ċittadin tal-Unjoni. Bl-istess mod, dawn id-
direttivi ppreċiżaw li l-membri tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni għandhom id-dritt li 
jeżerċitaw attività professjonali fi Franza. Madankollu, id-dritt ta’ residenza għandu l-ewwel 
nett jiġi stabbilit qabel mal-applikant ikun jista’ jeżerċita attività. 
Dawn sostnew li t-talba ta’ taxxa ta’ EUR 106 kienet żbaljata u ġiet ikkoreġuta. Il-membri tal-
familja ta’ ċittadin tal-Unjoni ma huma suġġetti għall-ebda taxxa biex jiksbu karta ta’ 
residenza fi Franza. 

Fir-rigward tad-dewmien tal-validità tal-karta, l-awtoritajiet Franċiżi spjegaw li kienet 
kwistjoni ta’ problema teknika solvuta wara tibdil tal-applikazzjoni elettronika.

Dawn ikkonfermaw li l-konjuġi tal-petizzjonant se tirċievi karta ta’ residenza valida għal 
ħames snin.

Konklużjoni
It-tweġiba tal-awtoritajiet Franċiżi inġenerali hija sodisfaċenti għall-petizzjonant u l-
Kummissjoni se tinfurmah direttament bil-kontenut tagħha.


