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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1092/2009, imressqa mis-Sur Dimitri Tchernitchenko, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar iċ-ċaħda mill-awtoritajiet Franċiżi biex tinħareġ viża fuq perjodu 
twil għal ommu, ċittadina Ukrena

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Franċiż, jikkunsidra li d-deċiżjoni tal-Konsolat Franċiż fi Kjev biex 
tinċaħad l-applikazzjoni għal viża fuq perjodu twil lill-ommu (ċittadina Ukraina) tikser il-
leġiżlazzjoni dwar l-għaqda mill-ġdid tal-familji. Il-petizzjonant jispjega li ommu diġà ħadet 
il-passi meħtieġa kollha għal viża fuq perjodu twil bħala axxendent ta’ ċittadin Franċiż, iżda 
ma setgħetx tistenna li jiġi ffinalizzat il-proċess fi Franza, għax minħabba raġunijiet familjari 
kien jeħtiġilha tirritorna lejn l-Ukraina fl-2003. Skont il-petizzjonant, ommu, li għandha 70 
sena, attwalment qiegħda waħedha fi Kjev. Huwa lmenta dwar id-deċiżjoni tal-Konsolat 
Franċiż fis-16 ta’ Marzu 2009, iżda ma rċieva l-ebda tweġiba.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant huwa ċittadin Franċiż residenti fi Franza. Ommu, li hija ċittadina tal-Ukraina, 
applikat għal viża fuq perjodu twil biex tingħaqad ma’ binha fi Franza, u din il-viża ġiet 
miċħuda. Il-petizzjonant jikkunsidra dan bħala ksur tad-dritt tiegħu ta’ riunifikazzjoni tal-
familja.

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

Id-Direttiva 2004/38/KE 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 jmorru joqogħdu fi, jew ikunu jirresiedu fi 
Stat Membru li mhuwiex dak li tiegħu huma ċittadini, u għall-membri tal-familja tagħhom li 
jkunu, jew jingħaqdu, magħhom. 

Għalhekk, iċ-ċittadini tal-UE “mhux mobbli” mhumiex koperti mil-leġiżlazzjoni Komunitarja 
dwar ir-riunifikazzjoni mal-familja; il-kundizzjonijiet għar-riunifikazzjoni mal-familja 
jibqgħu kwistjoni tal-liġi nazzjonali.

Għandu jiġi nnutat li anke jekk id-Direttiva 2003/86/KE tkun applikabbli, l-Istati Membri 
jibqgħu liberi skont dik id-Direttiva li jiddeċiedu jekk jawtorizzawx jew le d-dħul u 
r-residenza ta’ ġenituri dipendenti (klawżola mhux obbligatorja tal-Artikolu 4 (2)(a)).


