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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1500/2008, imressqa mis-Sur Graser, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
l-inkonvenjenza maħluqa mil-leġiżlazzjoni Spanjola l-ġdida dwar il-permessi tar-
residenza ta’ ċittadini tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkontesta d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Spanjola li timplimenta d-
Direttiva tal-KE 2004/38 (Real Decreto 240/2007) billi jikkunsidra li ċ-ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni maħruġ għal ċittadini tal-UE li jirrisjedu fi Spanja jippreżenta għadd kbir ta’ 
problemi. Il-petizzjonant isostni li b’differenza għall-karta ta’ residenza li kienet tintuża qabel, 
iċ-ċertifikat li qed jintuża issa - dokument ta’ daqs A4 - m’għandux il-karatteristiċi ta’ 
dokument tal-identità. L-inkonvenjent ewlieni huwa li dawk kollha li m’għandhomx karta tal-
identità nazzjonali għaliex irrunzjaw ir-residenza permanenti fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom 
jeħtiġilhom iġorru l-passaport fuqhom il-ħin kollu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Marzu 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

L-Artikolu 18 tat-Trattat KE jistipula li kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn 
post għal ieħor u li liberament jirrisjedi fit-territorju tal-Istati Membri, suġġett għal-
limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u l-miżuri meħuda biex dan 
jitwettaq. Il-limitazzjonijiet rispettivi u l-kundizzjonijiet relatati mad-dritt taċ-ċittadini tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu b'mod liberu fit-territorju tal-
Istati Membri huma stipulati fid-Direttiva 2004/38/KE.

Kif previst fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva, għal perjodi ta’ residenza itwal minn tliet xhur, l-
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Istat Membru ospitanti jista’ jitlob liċ-ċittadini tal-UE li jkunu reġistrati mal-awtoritajiet 
nazzjonali relevanti. Wara li jkunu ppreżentati d-dokumenti meħtieġa, kif stipulat fl-Artikolu 
8(3) tad-Direttiva, iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni għandu jinħareġ immedjatament, bl-isem u l-
indirizz tal-persuna li qed tirreġistra u d-data tar-reġistrazzjoni.

Id-Direttiva ma tistipulax il-format taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni. Madankollu, il-
Kummissjoni tinnota li ċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni m’għandux l-iskop li jservi bħala 
dokument ta’ identità imma li jafferma li huma ssodisfati l-kundizzjonijiet tad-Direttiva 
relatati mad-dritt ta’ residenza . Meta ċ-ċittadini tal-UE jeħtieġ juru l-identità jew in-
nazzjonalità tagħhom, dawn għandhom jagħmlu dan permezz ta’ passaport jew karta’ tal-
identità validi, maħruġa mill-Istat Membru tan-nazzjonalità tagħhom.


