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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.3.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1224/2009, imressqa minn Eglantina Kazanxhi, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 38/2004/KE mill-awtoritajiet 
Taljani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta kontra d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Taljani li  jiddeportaw membru 
tal-familja tagħha ta’ nazzjonalità Albaniża minħabba li hu ma applikax għall-estensjoni tal-
permess tar-residenza tiegħu. L-ambaxxata Taljana fl-Albanija ċaħdet applikazzjoni 
sussegwenti biex jinħariġlu l-permess li jingħaqad mal-familja tiegħu fl-Italja. Il-petizzjonanta 
hija tal-fehma li l-Italja mhux qed tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
38/2004/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex 
jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u għaldaqstant qed titlob l-
għajnuna tal-Parlament Ewropew. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Diċembru 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-petizzjonanta, ċittadina Taljana, tilmenta l-ewwel nett li l-awtoritajiet Taljani ddeportaw 
membru tal-familja tagħha ta’ nazzjonalità Albaniża, u li l-applikazzjoni sussegwenti tiegħu 
biex jingħaqad mal-familja tiegħu fl-Italja ġiet miċħuda. Il-petizzjonanta hija tal-opinjoni li 
dan jikkostitwixxi ksur tad-Direttiva 2004/38/KE. 

L-Artikolu 21 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 
tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-
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Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u d-
dispożizzjonijiet meħuda biex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet jinsabu fid-
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.

F’konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva dan japplika biss għaċ-ċittadini tal-UE 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. Iċ-ċittadini tal-UE li 
jirritornaw fl-Istat Membru tagħhom wara li kienu għexu fi Stat Membru ieħor jibbenifikaw 
ukoll mir-regoli dwar il-moviment liberu tal-persuni. 

Mill-informazzjoni pprovduta, il-każ inkwistjoni mhux kopert mil-liġi tal-Unjoni dwar id-dritt 
li wieħed jiċċaqlaq u jgħix liberament. Membru tal-familja li hu ċittadin ta’ pajjiż terz, 
għalhekk mhux intitolat għall-benefiċċju tad-drittijiet mogħtija lil dawk iċ-ċittadini tal-UE li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ moviment liberu.

Il-petizzjonanta tkompli tispjega dwar allegata twissija fis-Sistema ta’ Informazzjoni 
Schengen (SIS). L-Istati Membri huma responsabbli għad-dħul ta’ twissijiet fis-SIS, 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Schengen u d-dispożizzjonijiet relatati 
tal-liġi nazzjonali (l-Artikoli 92 u 108 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen). L-Istat Membru li 
joħroġ it-twissija għandu jistabbilixxi jekk il-każ huwiex importanti biżżejjed biex jiġġustifika 
d-dħul tat-twissija fis-SIS jew le (Artikolu 94 il-Konvenzjoni ta’ Schengen). Għandu jiġi 
nnutat li l-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex aċċess għad-dejta maħżuna fis-SIS. 

Kwalunkwe persuna li temmen li d-dejta personali dwarha tista’ tkun miżmuma fis-SIS 
(inkluż il-każ tal-applikazzjoni għal viża miċħuda, minħabba twissija fis-SIS), tista’ titlob 
aċċess għall-informazzjoni dwar id-dejta relatata magħha li tkun qed tiġi proċessata fis-
sistema. Sabiex jiġi eżerċitat dan id-dritt, il-persuna kkonċernata tista’ tikkuntattja l-Istat ta’
Schengen tal-għażla tagħha (l-Artikolu 109 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen). L-aċċess għal din 
l-informazzjoni personali jista’ jinċaħad jekk ma jkunx fl-interess pubbliku, b’mod 
partikolari, jekk minħabba tali informazzjoni, reat ma setax ġie evitat jew ittieħdu passi legali.

Kwalunkwe persuna b’dejta mhux preċiża dwarha fis-SIS ukoll għandha d-dritt li din id-dejta 
tiġi rranġata jew imħassra jekk tkun maħżuna illegalment (l-Artikolu 110 tal-Konvenzjoni ta’ 
Schengen). Għaldaqstant, wieħed għandu l-ewwel jikkuntattja lill-awtorità nazzjonali li tieħu 
ħsieb id-dħul tad-dejta jew lill-awtorità nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta. L-Istat ta’ 
Schengen li joħroġ it-twissija biss huwa awtorizzat li jżid, jirranġa jew iħassar id-dejta li jkun 
daħħal fis-SIS (l-Artikolu 106 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen).

L-arranġamenti għall-iżvelar tad-dejta jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor. Il-korrispondenti 
tagħna fl-Italja jagħtu l-parir li tiġi kkuntattjata l-entità li ġejja għal aktar pariri:

Ministero dell’Interno,
Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Tel.+39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Fax.+39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.

Għandu jiġu nnutat li r-Regolament SIS II imsemmi huwa rigward il-futur tas-sistema SIS II, 
li għandha tissostitwixxi lis-SIS fi stadju sussegwenti, ladarba jitlesta aktar xogħol dwar l-
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iżvilupp u l-ittestjar.


