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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1325/2009, imressqa mis-Sur Martin Formosa, ta’ nazzjonalità Maltija, 
dwar ix-xkiel amministrattiv eċċessiv li jiltaqgħu miegħu ċ-ċittadini tal-Istati 
Membri tal-UE li jridu jiksbu permess ta’ residenza fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkunsidra li ċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-UE li jippruvaw jiksbu permess 
ta’ residenza fl-Italja qed jiġu skoraġġuti mill-ostakli amministrattivi li qed jaffaċċjaw. Il-
petizzjonant, ċittadin Malti, jispjega li hu u martu ppruvaw jingħaqdu mat-tfal bniet tagħhom 
li joqogħdu l-Italja. Huwa jagħti lista tal-ħafna passi li jkollhom jittieħdu (wieħed irid 
jirreġistra mal-pulizija lokali u l-kunsill lokali, japplika għal codice fiscale u l-karta tas-saħħa, 
jissodisfa r-rekwiżiti għall-ftuħ ta’ kont il-bank, jikri appartament, ibiddel il-liċenzja tas-
sewqan). Skont il-petizzjonant, dawn il-proċeduri kollha huma ta’ skoraġġiment u kultant 
huma ta’ dannu għall-ħajja tal-familja minħabba li wieħed jiġi obbligat li jgħix mal-qraba 
minkejja li jkollu l-mezzi finanzjarji biex imantni lilu nnifsu. Huwa jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jintervieni mal-awtoritajiet Taljani sabiex dawn jirrevedu u jissimplifikaw 
dawn il-proċeduri amministrattivi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant, ċittadin Malti, jixtieq jingħaqad maż-żewġt ibniet tiegħu fl-Italja u jilmenta 
dwar il-proċedura tqila għall-approvazzjoni tar-residenza.   
L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 
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tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-
Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-
dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi 
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. Wieħed 
jista’ jniżżel id-Direttiva mis-sit

http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf. 
Iċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom id-dritt tar-residenza fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor sa 
tliet xhur mingħajr ebda kundizzjoni jew formalità minbarra r-rekwiżit li jkollhom karta tal-
identità jew passaport validi. L-Istat Membru jista’ jitlob lill-persuna kkonċernata tirrapporta 
l-preżenza tiegħu/tagħha fit-territorju fi żmien raġonevoli u mhux diskriminatorju.
Jekk iċ-ċittadini tal-Unjoni jkunu jixtiequ jirresiedu fi Stat Membru ieħor għal aktar minn tliet 
xhur, dawn għandhom ikunu jew ħaddiema jew persuni li jaħdmu għal rashom fl-Istat 
Membru ospitanti; jew ikollhom riżorsi suffiċjenti biex ma jkunux ta’ piż fuq is-sistema ta’ 
assistenza soċjali u jkunu koperti b’assigurazzjoni tal-mard komprensiva fl-Istat Membru 
ospitanti; jew ikunu rreġistrati fi stabbiliment privat jew pubbliku għall-iskop prinċipali li 
jsegwu kors ta’ studju jew taħriġ vokazzjonali u jkunu koperti b’assigurazzjoni tal-mard
komprensiva fl-Istat Membru ospitanti. 

L-Istat Membru ospitanti jista’ jitlob liċ-ċittadini tal-Unjoni jirreġistraw mal-awtoritajiet 
relevanti. L-iskadenza għar-reġistrazzjoni m’għandhiex tkun inqas minn tliet xhur mid-data 
tal-wasla. Iċ-ċittadini tal-UE m’għandhomx bżonn japplikaw għal permess tar-residenza. 
Għandu jinħareġ immedjatament ċertifikat ta’ reġistrazzjoni.  

Mill-informazzjoni provduta mill-petizzjonant ma jidhirx li kien hemm ksur tal-liġi tal-
Unjoni.


