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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1319/2008, imressqa minn Massimo Capisani, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar l-estensjoni tal-permess ta’ residenza fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Taljan li ilu miżżewweġ lil ċittadina tal-Ukraina sa mill-2007, jindika 
li l-konjuga tiegħu għandha permess ta’ residenza temporanju li huwa validu sal-2010. It-tifla 
tagħhom twieldet f’Awwissu tal-2008. L-awtoritajiet muniċipali ta’ Rovigo rrifjutaw l-
applikazzjoni tiegħu għall-benefiċċji tal-familja għar-raġuni li l-konjuga tiegħu ma kellhiex 
permess ta’ residenza għal żmien fit-tul, minkejja l-fatt li kienet il-muniċipalità stess li 
rrifjutat li toħorġilha wieħed. Il-petizzjonant qiegħed jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew 
sabiex jikseb permess ta’ residenza għal żmien fit-tul għall-konjuga tiegħu, li jawtorizzah 
jitlob l-istess drittijiet bħal familji oħra Taljani. Huwa jirreferi f’dan ir-rigward għad-Direttiva 
2004/38/KE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant huwa ċittadin Taljan li qed jgħix fl-Italja. Martu u bintu, li t-tnejn twieldu fl-
Ukraina, ingħataw permessi ta’ residenza f’Settembru 2006 biex jerġgħu jingħaqdu ma’ omm 
il-mara tiegħu li għandha wkoll ċittadinanza Taljana. F’Ottubru 2007, xahrejn qabel ma l-
permessi ta’ residenza tagħhom kienu se jiskadu, il-petizzjonant u martu żżewġu. L-
awtoritajiet muniċipali rrifjutaw li jagħtu lil martu u lil bintu karti ta’ residenza ta’ membru 
tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni (li jkunu validi għal 5 snin) iżda tawhom permess ta’ 
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residenza li huwa validu sad-29 ta’ April 2010. Barra minn hekk, wara t-twelid ta’ binthom 
f’Awwissu 2008, l-awtoritajiet lokali rrifjutaw li jagħtu lill-familja tagħhom l-istess allowance
tal-maternità li huma intitolati għalih familji Taljani oħra.

Skont il-liġi Komunitarja, id-dispożizzjonijiet dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja huma 
stabbiliti fid-Direttiva 2003/86/KE1 u d-Direttiva 2004/38/KE2. 

Direttiva 2003/86 ma tapplikax għall-membri tal-familja ta’ ċittadin tal-UE, kif stipulat fl-
Artikolu 3(3) tad-Direttiva. 

Kif previst fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/38/KE, din id-Direttiva għandha tapplika biss 
għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li jiċċaqilqu jew li jgħixu fi Stat Membru għajr iċ-ċittadini tal-
istess Stat Membru, u għall-membri tal-familja tagħhom li jakkumpanjawhom jew li 
jingħaqdu magħhom. Ċittadini tal-UE li jgħixu fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza tagħhom ma 
jistgħux jibbenefikaw mid-drittijiet mogħtija liċ-ċittadini tal-UE li eżerċitaw id-dritt imsemmi 
hawn fuq u li ċċaqilqu fi Stat Membru ieħor. Għalhekk, l-Italja tibqa’ responsabbli biex 
tistabilixxi regoli dwar id-dritt ta’ membri tal-familja li ġejjin minn pajjiż terz biex jingħaqdu 
maċ-ċittadini Taljani u biex jibqgħu fit-territorju Taljan.  

Fir-rigward taċ-ċaħda tal-awtoritajiet Taljani kompetenti biex jagħtu allowance tal-maternità, 
ta’ min jinnota li l-kompetenzi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà soċjali huma limitati għall-
koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri.  L-għan tal-koordinazzjoni tas-
sigurtà soċjali, li jinsab fir-Regolament 1408/713 u r-Regolament 574/72 tiegħu li 
jimplimentah, huwa li jiġi żgurat il-ħarsien tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali ta’ persuni li 
jeżerċitaw jew eżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment ħieles. Madankollu l-Istati Membri, 
jibqgħu għal kollox kompetenti biex jorganizzaw l-iskema tas-sigurtà soċjali tagħhom stess 
kif jidhrilhom li hu jixraq, eż; biex jiġi determinat min hu assigurat, liema benefiċċji huma 
provduti, l-ammont ta’ benefiċċji eċċ. 

Minħabba li s-sitwazzjoni tal-petizzjonant hija limitata għall-Italja, id-dritt għall-allowances
tal-maternità se jkun determinat biss fuq il-bażi tal-leġiżlazzjoni Taljana.  

M’hemm l-ebda kompetenza Komunitarja f’dan il-każ u għalhekk il-Kummissjoni mhix 
f’pożizzjoni li taġixxi favur il-petizzjonant.

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat- 22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-
familja 
2 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
3 �  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà 
soċjali għall-persuni impjegati, il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu 
ġewwa l-Komunità, ĠU L 149 tal-5.7.1971, p. 2, Regolament l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 
1992/2006 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-18.12.2006, ĠU L 392 tat-30.12.2006, p.1.


