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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1052/2008, minn Aldwyn Llewelyn (ta’ nazzjonalità Ingliża), dwar 
id-drittijiet legali konnessi mal-ftehim ta’ koabitazzjoni fi Franza (PACS) u l-
Ingilterra (unjonijiet)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant u s-sieħeb tiegħu kkonkludew ftehim ta’ unjoni ċivili fl-Ingilterra u qed jgħixu 
fi Franza. Madankollu, fi Franza ma jgawdux l-istess drittijiet bħala koppja li kkonkludew il-
PACS, b'mod partikulari d-drittijiet rigward it-tassazzjoni, filwaqt li għall-kuntrarju ta’ dan fl-
Ingilterra l-PACS huwa kkunsidrat bħala ftehim ta’ unjoni. Skont il-petizzjonant, il-
konvenzjoni tat-tassazzjoni doppja bejn Franza u l-Ingilterra tinkludi l-Artikolu 25 li fih mhux 
permess li ċ-ċittadini Ingliżi jkunu trattati b’mod differenti minn ċittadini Franċiżi fil-każ ta’ 
tassazzjoni jekk ikunu fl-istess sitwazzjoni. Skont il-petizzjonant, madankollu, l-awtoritajiet 
Franċiżi ma jikkunsidrawx l-Artikolu 25 bħala applikabbli. Il-petizzjonant u sieħbu ma 
jistgħux jikkonkludu l-PACS għax diġà kkonkludew ftehim ta’ unjoni, u mhix ħaga sempliċi 
li dan jiġi mħassar. Franza ma tirrikonoxxix l-unjoni, għaldaqstant il-petizzjonant u s-sieħeb 
tiegħu qed jiġu ttrattati mill-awtoritajiet tat-taxxa Franċiżi daqs li kieku mhumiex flimkien. Il-
petizzjonant jinnota wkoll li ċ-ċittadini Franċiżi li jgħixu f'unjoni ċivili fl-Ingilterra jistgħu 
jikkonkludu wkoll il-PACS fi Franza. Iż-żwiġijiet omosesswali Olandiżi bl-istess mod jidhru 
li huma totalment rikonoxxuri fi Franza. Il-petizzjonant jikkunsidra li dan jikkostitwixxi 
diskriminazzjoni u jitlob kjarifika..

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti aktar 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 Mejju 2009.
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Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Ingliż, ikkonkluda unjoni ċivili fl-Ingilterra mas-sieħeb tiegħu u issa 
qegħdin jgħixu Franza, fejn l-unjoni tagħhom mhijiex qed tiġi rrikonxxuta. Fi Franza, il-
petizzjonant u s-sieħeb tiegħu ma jibbenefikawx mill-istess drittijiet bħal koppji li 
kkonkludew il-PACS bejniethom (unjoni ċivili Franċiża), b'mod partikulari fir-rigward tat-
tassazzjoni. Min-naħa l-oħra, fl-Ingilterra, il-PACS tista' tiġi mqabbla mal-unjoni ċivili 
Ingliża.

Skont il-petizzjonant, l-Artikolu 25 tal-konvenzjoni dwar it-taxxa doppja bejn Franza u l-
Ingilterra jsostni li ċ-ċittadini Ingliżi u Franċiżi ma għandhomx jiġu trattati b'mod differenti 
fir-rigward tat-tassazzjoni jekk ikunu fl-istess sitwazzjoni. Skont il-petizzjonant, l-awtoritajiet 
Franċiżi ma jirrikonoxxux l-unjoni ċivili tal-Ingilterra u qed jirrifjutaw li jipprovdu lill-
petizzjonant u lis-sieħeb tiegħu l-vantaġġi li wieħed jikseb permezz tal-PACS, kif ukoll, fl-
istess ħin, ma jħalluhomx jikkonkludu l-PACS minħabba li diġa qegħdin fl-unjoni ċivili tal-
Ingilterra.  Minħabba f'dan, il-petizzjonant u s-sieħeb tiegħu, qed jiġu kkunsidrati mill-
amministrazzjoni tat-tassazzjoni Franċiża bħala persuni waħedhom.

Il-petizzjonant jirrimarka wkoll li l-Franċiżi li qegħdin f'unjoni ċivili tal-Ingilterra jistgħu 
jikkonkludu l-PACS fi Franza, u li ż-żwieġ omosesswali Olandiż huwa rrikonoxxut b'mod 
sħiħ fi Franza. Huwa jqis li din hija sitwazzjoni diskriminatorja għall-poplu Ingliż, b'mod 
partikulari l-koppji omosesswali Ingliżi, u qed jitlob kjarifika.

Kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni ħadet nota tad-diffikultajiet li qed jaffaċjaw iċ-ċittadini Ingliżi li jgħixu 
Franza u li jkunu kkonkludew unjoni ċivili fl-Ingilterra, tant li din l-unjoni mhux qed tiġi 
rrikonoxxuta fi Franza bħala tali u wkoll qed tkun ta' ostaklu għall-kopji li jkunu jixtiequ 
jikkonkludu l-PACS fi Franza. 

Attwalment mhemmx Liġi tal-Komunità li tirrikonoxxi l-unjoni ċivili fl-Unjoni Ewropea. 
Għaldaqstant kull Stat Membru għandu jistabbilixxi r-regoli dwar din il-kwistjoni u jiddeċiedi 
jekk huwiex se jirrikonoxxi l-unjonijiet ċivili rreġistrati fi Stati Membri oħra. Minkejja dan, 
filwaqt li jiġi eżerċitat dan il-poter, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw il-Liġi tal-
Komunità. Is-sitwazzjoni li jinsab fiha l-petizzjonant tista' tqajjem kwistjonijiet fir-rigward 
tal-Liġi tal-Komunità, b'mod partikulari rigward il-prinċipju tal-projbizzjoni fuq il-bażi ta' 
diskriminazzjoni tan-nazzjonalità u tad-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li jgħixu b'mod liberu fit-
territorju ta' Stat Membru ieħor. Il-Kummissjoni, fis-27 ta' April 2009, kitbet ittra lill-Ministru 
tal-Ġustizzja, is-Sa Rachida Dati dwar dan is-suġġett. 

Il-Kummissjoni tilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni finali tat-28 ta' April li għadda mill-
Assemblea Nazzjonali tal-proposta għal-liġi li l-għan tagħha huwa li tirrikonoxxi l-unjonijiet 
barranin fi Franza.

Konklużjoni

Is-sitwazzjoni li tagħha l-petizzjonant kien il-vittma tidher li ġiet risolta mill-awtoritajiet 
Franċiżi.


