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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0256/2011, imressqa minn Harry Nduka, ta’ ċittadinanza 
Niġerjana, dwar id-dritt ta’ permanenza tiegħu fir-Renju Unit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ma nħariġlux il-permess ta’ permanenza fir-Renju Unit, wara d-divorzju tiegħu 
minn ma’ ċittadina mill-UE, għalkemm huwa għandu tfal minn dan iż-żwieġ u se jkollu 
jħallihom warajh. Il-Qorti tal-Appell suprema fir-Renju Unit ikkonfermat din id-deċiżjoni. 
Huwa ressaq ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem qabel ma eżawrixxa 
r-rimedji ġudizzjarji kollha fil-livell nazzjonali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Id-dritt ta’ residenza

Il-petizzjonant jista’ jkollu dritt ta’ residenza skont id-Direttiva 2004/38/KE abbażi ta’ żewġ 
raġunijiet: 
- Qabel ma jinbdew il-proċeduri tad-divorzju, iż-żwieġ irid ikun dam minn tal-inqas tliet snin, 
inkluża sena fl-Istat Membru ospitanti; 
- Permezz ta’ ftehim jew ordni tal-qorti, il-petizzjonant ikollu l-kustodja tat-tfal tal-koppja. 

Il-petizzjoni ma fihiex l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tingħata risposta sostanzjali. 
B’mod partikolari, mhuwiex ċar kemm dam iż-żwieġ fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti. 
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Barra minn hekk, il-petizzjoni ma tiċċarax jekk il-petizzjonant huwiex il-ġenitur li għandu l-
kustodja effettiva tal-minorenni li għandhom ċittadinanza tal-UE. 

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-petizzjonant qed jagħmel użu mir-rimedji ġudizzjarji 
disponibbli skont il-liġi tar-Renju Unit. F’dan il-kuntest, jidher li ntbagħtet mistoqsija skont l-
Artikolu 267 tat-TFUE lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropa. Madankollu, ma ġiet 
ipprovduta l-ebda informazzjoni ddettaljata. Il-petizzjonant ressaq ilment quddiem il-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem qabel ma eżawrixxa r-rimedji ġudizzjarji kollha fil-livell 
nazzjonali. 

Iż-żamma tal-passaport tal-petizzjonant
Il-Kummissjoni qed iżżomm kuntatt mal-awtoritajiet tar-Renju Unit fir-rigward tat-
traspożizzjoni kompluta u korretta tad-Direttiva 2004/38/KE, inkluża ż-żamma tal-passaporti 
taċ-ċittadini tal-UE u tal-membri tal-familja tagħhom. Skont il-fehma tal-Kummissjoni, il-
liġijiet tar-Renju Unit, li jistipolaw li l-karta tar-residenza għandha tinħareġ fil-forma ta’ 
timbru fuq il-passaport, wasslu għal żamma mhux ġustifikata tal-passaport tal-applikant. 
Fit-22 ta’ Ġunju 2011 il-Kummissjoni bagħtet Avviż ta’ Tqegħid fil-Mora lill-awtoritajiet tar-
Renju Unit dwar, fost kwistjonijiet oħrajn, it-traspożizzjoni inkorretta tal-Artikolu 10(1) tad-
Direttiva 2004/38/KE. 

Konklużjoni
Id-dritt ta’ residenza
Sabiex tingħata risposta sodisfaċenti, filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatti kollha tal-
każ inkwistjoni, hemm bżonn li tinkiseb aktar informazzjoni għall-fajl tal-petizzjoni. 
Speċifikament, huwa importanti immens li jinkisbu d-dokumenti li ġejjin: 

1. Kopja tal-ordnijiet tal-qorti marbuta ma’ dan il-każ, inkluża ordni tal-qorti marbuta mad-
divorzju u l-kustodja tat-tfal tal-koppja; 

2. Informazzjoni ddettaljata marbuta mal-proċeduri ġudizzjarji li għaddejjin bħalissa fil-livell 
nazzjonali u tal-UE li b’mod partikolari tirrigwarda informazzjoni dwar il-fażi attwali tal-
proċedura ġudizzjarja nazzjonali u li tikkonferma jekk il-mistoqsijiet preliminari ntbagħtux 
diġà lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.  

Iż-żamma tal-passaport tal-petizzjonant
Il-Kummissjoni bagħtet Avviż ta’ Tqegħid fil-Mora kontra r-Renju Unit fit-22 ta’ Ġunju 2011 
u qed tistenna risposta. 

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fl-20 ta’ April 2012

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 
tal-Unjoni għandu d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tal-Istati Membri, salvi l-
limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-dispożizzjonijiet 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.

Membri mhux mill-UE tal-familja ta’ ċittadini tal-UE jistgħu jżommu d-dritt ta’ residenza 
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tagħhom fl-Istat Membru ospitanti fil-każ ta’ divorzju, kif inhu stipulat fl-Artikolu 13(2) tad-
Direttiva. Barra minn hekk, wara ħames snin ta’ residenza kontinwa, dawn il-membri tal-
familja jistgħu jiksbu d-dritt ta’ residenza permanenti, kif inhu pprovdut fl-Artikoli 16(2) u 18 
tad-Direttiva.

Il-Kummissjoni rċeviet l-ilment tal-petizzjonant fi Frar 2010 u bagħtitlu ħames tweġibiet, fejn 
analizzat l-ilment tiegħu fid-dawl tal-liġi tal-UE applikabbli u tagħtu parir dwar l-aħjar mod 
biex isolvi l-problemi tiegħu.

Fir-rigward tar-rifjut tal-applikazzjoni tal-petizzjonant għal karta ta’ residenza permanenti, il-
Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant li biex iżomm id-dritt ta’ residenza wara d-divorzju 
skont l-Artikolu 13(2) tad-Direttiva, il-membri tal-familja għandhom juru, inter alia, li ċ-
ċittadin tal-UE kien qed joqgħod legalment fl-Istat Membru ospitanti fil-jum li ddivorzja. Din 
l-interpretazzjoni hija appoġġata mill-fatt li l-Artikolu 12 tad-Direttiva jipprovdi għal 
kundizzjonijiet separati li skonthom id-dritt ta’ residenza jista’ jibqa’ jinżamm fil-każ tat-tluq 
taċ-ċittadin tal-UE. Il-piż tal-evidenza hu fuq il-membri tal-familja u r-rifjut għal raġunijiet ta’ 
nuqqas ta’ prova li l-kundizzjonijiet kienu ġew ssodisfati huwa konformi mal-liġi tal-UE. 

Skont l-informazzjoni li waslet, il-petizzjonant ingħata karta ta’ residenza permanenti 
f’Lulju 2011 peress li seta’ jagħti l-provi li l-ex mara tiegħu ħadmet fir-Renju Unit bejn 
Ottubru 2005 u Jannar 2010.

Madankollu, il-passaport tiegħu kien għadu miżmum. Fir-rigward taż-żamma tad-dokumenti 
tal-ivvjaġġar, il-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant li l-Istati Membri huma intitolati li 
jiċċekkjaw li d-dokumenti tal-ivvjaġġar ikunu ġenwini; madankollu, il-prattika 
amministrattiva taż-żamma tad-dokumenti tal-ivvjaġġar oriġinali sakemm tittieħed deċiżjoni 
dwar l-applikazzjoni għall-karta tar-residenza tirrappreżenta ostakolu mhux ġustifikabbli 
għad-dritt taċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom biex jivvjaġġaw u jgħixu 
b’mod ħieles u tmur kontra d-Direttiva peress li dawk id-dokumenti tal-ivvjaġġar huma 
meħtieġa skont l-Artikoli 4(1) u 5(1) tad-Direttiva sabiex jiġi eżerċitat id-dritt tal-UE li 
wieħed jivvjaġġa u jgħix b’mod ħieles fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor.

Il-Kummissjoni tat parir lill-petizzjonant biex juża l-faċilitajiet speċifikament maħluqa mill-
awtoritajiet tar-Renju Unit għall-għoti lura ta’ dokumenti ta’ vvjaġġar.

Wara l-aħħar darba li l-petizzjonant ma rnexxilux jikseb il-passaport tiegħu, il-Kummissjoni 
kkuntattjat lill-awtoritajiet tar-Renju Unit dwar din il-kwistjoni. Infurmawna li fl-
10 ta’ Frar 2012 il-passaport tiegħu nstab u ngħatalu lura. L-awtoritajiet tar-Renju Unit 
esprimew id-dispjaċir tagħhom li kien hemm dewmien daqshekk twil biex ikun jista’ jiġi 
ttraċċat id-dokument, peress li l-UKBA hija impenjata li tieħu kull prekawzjoni biex tiżgura li 
d-dokumenti personali jkunu sikuri.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni pprovdiet lill-petizzjonant analiżi legali u ssuġġeriet il-metodu l-iktar 
effiċjenti biex tissolva l-problema li issa, fl-aħħar, hija solvuta.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2013
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Minkejja l-kuntatti li kellhom is-servizzi tal-Kummissjoni mal-awtoritajiet tar-Renju Unit fl-
2012 li rriżultaw f’li l-passaport tal-petizzjonant treġġagħlu lura b’suċċess, il-petizzjonant 
iltaqa’ ma’ problemi ġodda bl-awtorizzazzjoni tal-karta ta’ residenza permanenti tiegħu fil-
passaport il-ġdid tiegħu.

Is-servizzi tal-Kummissjoni informalment talbu lill-awtoritajiet tar-Renju Unit għall-
osservazzjonijiet tagħhom dwar il-każ tal-petizzjonant f’Novembru 2012 iżda sfortunatament 
s’issa għadhom ma semgħux mingħandhom.

Fid-dawl tal-persistenza tal-problemi li l-petizzjonant iltaqa’ magħhom fir-Renju Unit, is-
servizzi tal-Kummissjoni ddeċidew li formalment jikkuntattjaw lill-awtoritajiet tar-Renju Unit 
fis-27 ta’ Mejju 2013 biex jitolbu tagħrif dwar il-każ tal-petizzjonant u biex ifittxu 
soluzzjonijiet għall-problemi tiegħu. 

Is-soltu Stat Membru jieħu għaxar ġimgħat biex iwieġeb lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
min-naħa tagħha għandha għaxar ġimgħat biex tanalizza t-tweġiba proposta mill-awtoritajiet 
nazzjonali kkonċernati. 

Il-Kummissjoni se tgħarraf lill-Parlament dwar l-eżitu ta’ din l-inkjesta meta jkun il-waqt.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV III), li waslet fl-01 ta’ Jannar 2014

Fid-dawl tal-persistenza tal-problemi li l-petizzjonant iltaqa’ magħhom fir-Renju Unit, is-
servizzi tal-Kummissjoni ddeċidew li formalment jikkuntattjaw lill-awtoritajiet tar-Renju Unit 
f’EU Pilot fis-27 ta’ Mejju 2013 biex jitolbu tagħrif dwar il-każ tal-petizzjonant u biex ifittxu 
soluzzjonijiet għall-problemi tiegħu. 

Fir-risposta tagħhom tat-8 ta’ Ottubru 2013, l-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw lill-
Kummissjoni li fl-2012 il-petizzjonant għamel żewġ applikazzjonijiet ġodda biex il-karta ta’ 
residenza permanenti tiegħu tiġi ttrasferita fil-passaport li għadu kif inħariġlu. Madankollu, fl-
ebda okkażjoni ma pprovda l-karta ta’ residenza valida oriġinali tiegħu li nħarġet fil-
25 ta’ Lulju 2011, u lanqas ma seta juri b’mod adegwat għaliex din kienet nieqsa (huwa 
ddikjara li l-karta nsterqitlu iżda ma setax jipprovdi rapport tal-pulizija). Sussegwentement, 
dawn l-applikazzjonijiet ġew irrifjutati u l-passaport tiegħu ingħatalu lura fiż-żewġ 
okkażjonijiet.

Sabiex jiġi evitat użu frodulenti ta’ dokumenti sikuri, l-awtoritajiet tar-Renju Unit iqisu li ma 
jistgħux jissostitwixxu dokumenti sikuri mingħajr ma jkollhom l-opportunità li jikkanċellaw 
uffiċjalment id-dokument maħruġ preċedentement jew mingħajr ma jirċievu konferma formali 
li d-dokument preċedenti ġie rrappurtat nieqes jew misruq lill-pulizija.

L-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw ukoll lill-Kummissjoni li l-petizzjonant issottometta 
applikazzjoni għan-naturalizzazzjoni bħala ċittadin Brittaniku fis-7 ta’ Marzu 2013 u sar 
ċittadin Brittaniku fil-5 ta’ Ġunju 2013. Bħala ċittadin Brittaniku, m’għadu jeħtieġ l-ebda 
karta ta’ residenza permanenti.

Konklużjoni

B’segwitu għan-naturalizzazzjoni tiegħu, il-petizzjonant kiseb dritt ta’ residenza 
inkonstestabbli fir-Renju Unit li se jsolvilu l-problemi tiegħu.


