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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: - Petizzjoni 1172/2007, ippreżentata minn Hans-Peter Schneider, ta' 
nazzjonalità Ġermaniża, rigward inkonsistenza bejn il-leġiżlazzjoni 
Ġermaniża rigward iċ-ċittadini barranin fuq naħa u ċ-Charter dwar id-
Drittijiet Fundamentali, l-ECHR u d-Direttiva 2003/86/KE dwar id-dritt 
għar-riunifikazzjoni tal-familja fuq in-naħa l-oħra

- Petizzjoni 0916/2008 ippreżentata minn Eilert Marks, ta' nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-rijunifikazzjoni tal-familja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Petizzjoni 1172/2007:
Il-petizzjonant jargumenta li bit-twettiq tat-traspożizzjoni tal-Liġi Ewropea biex tiġi emendata 
l-leġiżlazzjoni dwar l-immigrazzjoni, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja qed tikser id-
drittijiet tal-bniedem b’mod li m’huwiex ammissibbli, u b’mod aktar speċifiku d-dispożizzjoni 
tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali (ECHR) u d-Direttiva 2003/86/KE. Huwa jsostni li qed isseħħ diskriminazzjoni 
bbażata fuq ir-rekwiżiti tal-lingwa (trattament mhux ugwali) u l-isfond etniku jew soċjali, 
josserva li l-irġiel jew in-nisa Koreani fiż-żwiġijiet, pereżempju, m’humiex mistennija jagħtu 
prova li jafu l-Ġermaniż, filwaqt li dawk mit-Tajlandja jridu jipproduċu xhieda bil-miktub ta’ 
dan.  Huwa ma jistax jifhem għaliex il-profiċjenza fil-lingwa hija stipulata fil-ħruġ tal-visa 
għar-riunifikazzjoni tal-familja imma dan ma jsirx fl-ambitu tal-impjiegi. Huwa tal-fehma li l-
livell speċifiku fil-profiċjenza fil-lingwa meħtieġa mill-awtoritajiet Ġermaniżi (iċ-ċertifikat 
A1 Ġermaniż) huwa għoli wisq, u b’hekk jikser id-Direttiva 2003/86/KE.  Ir-riżorsi meħtieġa 
biex ikun segwit kors fil-lingwa m’humiex dejjem disponibbli fil-pajjiż tal-oriġini, u b’hekk 
qed jitfa’ lura r-riunifikazzjoni tal-familji għal perjodu twil wisq mingħajr bżonn.  Il-
profiċjenza fil-lingwa tista’ tinkiseb b’mod aktar faċli fil-pajjiż tar-residenza tar-raġel jew tal-
mara fiż-żwieġ u fl-ambjent tal-familja.  Huwa jargumenta li r-regoli l-ġodda qed 
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jinkoraġixxu l-esklużjoni minflok l-integrazzjoni.

Petizzjoni 0916/2008:
Il-petizzjonant, li żżewweġ mara mill-Ukraina fl-2007 u jixtieq jgħix magħha u jibda familja 
fil-Ġermanja, jindika li l-awtoritajiet Ġermaniżi qed jimpedixxuh milli jagħmel hekk, għax 
qegħdin jirrifjutaw li joħorġu viża lil martu.  Għalhekk huwa qiegħed jitlob l-għajnuna tal-
Parlament Ewropew biex jagħtuha l-kapaċità li tingħaqad miegħu kemm jista’ jkun malajr.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 1172/2007: Tiġi ddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ April 2008. 
Petizzjoni 916/2008: Tiġi ddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Novembru 2008.. 

Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Il-petizzjonijiet

Il-petizzjonanti huma ċittadini Ġermaniżi li joqogħdu l-Ġermanja. It-tnejn li huma miżżewġin 
lil ċittadini ta’ pajjiż terz, u t-talbiet rispettivi tagħhom għal viża għal skopijiet ta’ 
riunifikazzjoni tal-familja ġew miċħuda.

Fl-opinjoni ta’ wieħed mill-petizzjonanti, ir-rekwiżit skont il-liġi Ġermaniża dwar l-
immigrazzjoni biex tiġi provduta evidenza ta’ ċertu livell ta’ għarfien tal-lingwa jikser id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/86/KE1 dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja.

Liġi Kumunitarja applikabbli

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għal 
riunifikazzjoni tal-familja assolutament ma tapplikax għaċ-ċittadini tal-Unjoni iżda tapplika 
biss għal ċittadini tal-pajjiżi terzi li jixtiequ riunifikazzjoni ma’ membru tal-familja ċittadin ta’ 
pajjiż terz.

Id-Direttiva 2004/38/KE2 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, skont l-Artikolu 3 
(1) tagħha, tapplika biss għaċ-ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu jew li jgħixu fi Stat Membru barra 
minn dak li tiegħu huma ċittadini, u għall-membri tal-familja tagħhom li jakkumpanjawhom
jew jingħaqdu magħhom. 

Għalhekk, dawk iċ-ċittadini tal-UE li “ma jiċċaqilqux” m’humiex koperti mil-leġiżlazzjoni 

                                               
1 ĠU L251, 03.10.2003, p.12
2 ĠU L158, 30.04.2004, p. 77
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Komunitarja dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja. Id-dritt possibbli tagħhom għal 
riunifikazzjoni tal-familja jibqa’ kwistjoni koperta mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.


