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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1706/2012, imressqa minn Flora Hansen, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar l-Applikazzjoni Ħażina tad-Direttiva 2004/38/KE mill-
Isvezja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li għandha ċittadinanza Ġermaniża u hi ta’ oriġini Filippina, tilmenta dwar il-
mod kif l-Isvezja, fejn marret wara ż-żwieġ tagħha ma’ raġel Norveġiż li jgħix l-Isvezja, 
tapplika d-Direttiva 2004/38/KE dwar il-moviment liberu. Hija qed tiddeskrivi numru ta’ 
okkażjonijiet kif il-każ tagħha ma ġiex trattat kif xieraq fir-rigward tagħha u ta’ bintha li ġiet 
tingħaqad magħha fl-Isvezja mill-Filippini. Hija ssostni li l-Qorti tal-Migrazzjoni bagħtet dan 
il-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja għal kjarifika tal-interpretazzjoni ta’ xi aspetti tad-Direttiva. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Skont l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, bint il-petizzjonanta, li twieldet 
fil-Filippini, tħalliet f’idejn in-nanna tagħha fl-età ta’ 3 snin filwaqt li ommha marret taħdem 
il-Ġermanja. Il-petizzjonanta regolarment kienet tibgħat il-flus lejn il-Filippini għall-familja 
tagħha u kienet tmur kull sena. Wara li għamlet ħafna snin il-Ġermanja, il-petizzjonanta ħadet 
iċ-ċittadinanza Ġermaniża qabel ma marret l-Isvezja fl-2009 mas-sieħeb Norveġiż tagħha, li 
żżewġet fl-2011. Sadanittant, bint il-petizzjonanta studjat l-infermerija fil-Filippini u kisbet 
diploma. Ladarba kienet ikkwalifikata, hija ma fittxitx xogħol iżda minflok għenet lill-oħtha 
billi ħadet ħsieb it-tfal tagħha. Hija qatt ma kienet impjegata u ma talbet għall-ebda benefiċċji 
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fil-Filippini. Fl-2011, fl-età ta’ 24 sena, bint il-petizzjonanta waslet fl-Isvezja u applikat għal 
karta ta’ residenza bħala membru tal-familja dipendenti ta’ ċittadin tal-UE. L-applikazzjoni 
tagħha ġiet miċħuda mill-awtoritajiet Svediżi għall-migrazzjoni fuq il-bażi li ma kinitx uriet 
kif il-flus li ġew ipprovduti minn ommha kienu neċessarji biex jissodisfaw il-bżonnijiet bażiċi 
tagħha u li s-sistema soċjali fil-Filippini ma setax tassistiha. Hija appellat id-deċiżjoni. Kif 
enfasizzat mill-petizzjonanta, il-Qorti Svediża tal-Appell għall-kwistjonijiet ta’ Immigrazzjoni 
fi Stokkolma (l-Isvezja) eventwalment fit-12 ta’ Settembru 2010 iddeċidiet li tressaq talba 
għal deċiżjoni preliminari quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni tal-
Artikolu 2(2)(c) tad-Direttiva 2004/38/KE1.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tat is-sentenza tagħha dwar il-każ fis-16 ta’ Jannar 2014 (ara s-sentenza 
f’C-423/122).

Il-Qorti għamlitha ċara li r-regoli rilevanti tad-dritt tal-UE (l-Artikolu 2(2)c tad-Direttiva dwar 
il-Moviment Liberu) għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-Istat Membru ospitanti mhuwiex 
permess li jeħtieġ li dixxendent dirett li għandu iżjed minn 21 sena jkollu juri li huwa jew hija 
kienu ppruvaw mingħajr suċċess li jiksbu impjieg jew li jiksbu appoġġ ta’ sussistenza mill-
awtoritajiet tal-pajjiż ta’ oriġini tiegħu jew tagħha u/jew kwalunkwe tip ieħor ta’ appoġġ 
sabiex jiġu kkunsidrati bħala membru tal-familja “dipendenti” . Dan jagħmilha eċċessivament 
diffiċli għall-membru tal-familja li jikseb dritt ta’ residenza fl-Istat Membru ospitanti. Il-
persuna għandha tkun meħtieġa biss turi li huwa jew hija jinsabu f’sitwazzjoni reali ta’ 
dipendenza fil-konfront taċ-ċittadin tal-UE.

Il-Qorti kkonfermat ukoll li s-sitwazzjoni ta’ dipendenza għandha teżisti fil-pajjiż fejn 
jirrisjedi l-applikant, fiż-żmien meta huwa jew hija japplikaw biex jingħaqdu maċ-ċittadin tal-
UE li fuqu se jkunu dipendenti. Il-Qorti żiedet li l-fatt li d-dixxendent dirett kienet, minħabba 
ċirkostanzi personali, bħall-età, l-edukazzjoni u s-saħħa, meqjusa li għandha ċans tajjeb li 
tikseb impjieg u, barra minn hekk, kellha l-ħsieb li tibda taħdem fl-Istat Membru ospitanti, ma 
setgħetx titqies fil-valutazzjoni li għandha ssir mill-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti. 

Il-Qorti barra minn hekk ikkonfermat li ma hemmx bżonn li jiġu determinati r-raġunijiet 
għad-dipendenza jew għar-rikors għall-appoġġ taċ-ċittadin tal-UE. Sabiex jiġi vvalutat jekk il-
persuna hijiex f’sitwazzjoni reali ta’ dipendenza fil-konfront taċ-ċittadin tal-UE jew le, l-Istat 
Membru ospitanti għandu jagħti ħarsa lejn jekk, wara li jikkunsidra l-kundizzjonijiet 
finanzjarji u soċjali tagħha, il-persuna kkonċernata tkunx f’pożizzjoni li ssostni ruħha. 
Pereżempju, il-fatt li huwa jew hija regolarment, u għal perjodu ta’ żmien sinifikanti, jirċievu 
flus mingħand iċ-ċittadin tal-UE li huma meħtieġa għalihom sabiex isostnu lilhom infushom 
fil-pajjiż ta’ oriġini (kif kien il-każ fil-proċedimenti inkwistjoni), ikun biżżejjed sabiex juri li 
teżisti dipendenza reali.

Konklużjoni

                                               
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 (ĠU 2004 L 158, p. 77 u – rettifiki – ĠU 2004 L 229, p. 35 u ĠU 2005 L 197, p. 34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&do
clang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498959
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Il-Kummissjoni tittama li bint il-petizzjonanta tkun tista’, abbażi tal-interpretazzjoni mogħtija 
mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza msemmija hawn fuq, tiddependi fuq id-dritt tagħha taħt 
ir-regoli tal-UE dwar il-moviment liberu li tgħix fl-Isvezja bħala membru tal-familja 
dipendenti ta’ ċittadin tal-UE li eżerċitat id-dritt għall-moviment liberu.


