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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0060/2013, imressqa minn Cyrille Gbemanse, ta’ ċittadinanza 
mhux magħrufa, dwar id-dritt tiegħu għal permess għal residenza fil-
Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ta’ oriġini Afrikana u kellu mara Ġermaniża għal tliet snin u nofs. Iż-
żwieġ tkisser u l-petizzjonant u martu se jiddivorzjaw. Huwa jibża’ li issa se jitlef l-
intitolament tiegħu għal permess għal residenza fil-Ġermanja. Il-petizzjonant jemmen li, skont 
id-Direttiva 2003/109/KE dwar l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul, 
huwa intitolat għal permess għal residenza.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 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 il-liġi tal-UE, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu 
residenti għat-tul huma stabbiliti fid-Direttiva 2003/109/KE1. 

Id-Direttiva 2003/109/KE tiddetermina t-termini għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta’ residenti 
għat-tul mogħti minn Stat Membru b’rabta ma’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu legalment 
fit-territorju tiegħu, u d-drittijiet marbuta miegħu. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:mt:pdf
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L-objettiv tad-Direttiva huwa l-integrazzjoni taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti 
għat-tul fl-Istat Membru. Għal dan il-għan, id-Direttiva tistabbilixxi sett ta’ kundizzjonijiet u 
proċeduri biex jingħata status ta’ residenti għat-tul lil residenti għat-tul li jkunu stabbilixxew 
ruħhom fi Stat Membru. Skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva, Stat Membru għandu jagħti status 
ta’ residenti għat-tul lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi li kienu jirrisjedu legalment u kontinwament 
fit-territorju tiegħu għal ħames snin immedjatament qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni 
rilevanti. L-Artikolu 5 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-ksib ta’ status ta’ residenti għat-tul, 
u skontu l-Istati Membri għandhom jitolbu lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi jipprovdu evidenza li 
għandhom, għalihom stess u għal membri tal-familja dipendenti fuqhom, riżorsi stabbli u 
regolari kif ukoll assigurazzjoni tal-mard. 

Kieku l-petizzjonant kien irrisjeda legalment u kontinwament għal mill-anqas ħames snin fil-
Ġermanja, huwa kien ikun intitolat biex japplika għal status ta’ residenti għat-tul. Mill-
informazzjoni pprovduta, jidher li l-petizzjonant irrisjeda fil-Ġermanja minn Marzu 2011 biss. 
Il-perjodu minimu ta’ residenza legali u kontinwa fit-territorju tal-Istat Membru stabbilit mid-
Direttiva ma jidhirx li jintlaħaq mill-petizzjonant u, konsegwentement, mhuwiex intitolat biex 
japplika għal status ta’ residenti għat-tul skont id-Direttiva 2003/109/KE.  

Konklużjoni

Mill-informazzjoni pprovduta ma hemm l-ebda indikazzjoni li l-petizzjoant kien irrisjeda fil-
Ġermanja legalment u kontinwament għal perjodu ta’ mill-anqas ħames snin. Għaldaqstant 
mhuwiex intitolat biex japplika għal status ta’ residenti tal-UE għat-tul fil-Ġermanja skont id-
Direttiva 2003/109/KE dwar l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul. 


