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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1164/2009, imressqa minn Mikola Korsikov, ta’ nazzjonalità 
Ukraina, flimkien ma’ 2 firem, dwar il-problemi tiegħu biex jikseb karta 
ta’ residenza fir-Renju Unit u biex jeżerċita d-dritt tiegħu li jmur Franza 
flimkien mas-sieħeb tiegħu, li huwa ċittadin Brittaniku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Ukrain li huwa residenti fir-Renju Unit, fejn daħal fi sħubija ċivili ma’
ċittadin Brittaniku, jikkundanna l-problemi li huwa ffaċċja meta pprova jikseb karta ta’
residenza fir-Renju Unit u jeżerċita d-dritt tiegħu li jmur Franza flimkien mas-sieħeb tiegħu. 
Il-petizzjonant jgħid li huwa applika għal karta ta’ residenza skont id-Direttiva KE 2004/58 
f’Jannar 2009, irċieva Ċertifikat ta’ Applikazzjoni fi Frar 2009 u ħa lura l-passaport tiegħu fuq 
talba tiegħu f’Marzu 2009, iżda sal-lum ma kisibx il-karta ta’ residenza tiegħu. Barra minn 
hekk, il-petizzjonant jikkundanna l-fatt li s-sħubija ċivili Brittanika tiegħu mhijiex 
rikonoxxuta fi Franza, u b’hekk huwa ma setax imur Franza mas-sieħeb tiegħu. Il-
petizzjonant jispjega li huwa kellu bżonn viża Franċiża, iżda ma setax jiksibha, għax iż-żmien 
ta’ validità tal-permess ta’ residenza kurrenti tiegħu ma kienx jaqbeż b’aktar minn tliet xhur 
iż-żmien ta’ validità tal-viża mitluba. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jikkunsidra l-kwistjoni. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant, ċittadin Ukrain li joqgħod fir-Renju Unit fejn hu daħal fi sħubija ċivili ma’
persuna li ċ-ċittadinanza tagħha mhijiex ċara, jiddenunzja l-problemi li huwa ltaqa’ magħhom 
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meta pprova jikseb permess ta’ residenza u meta eżerċita d-dritt tiegħu biex jakkumpanja lis-
sieħeb tiegħu fi Franza. Il-petizzjonant jispjega li huwa applika għal permess ta’ residenza
skont id-Direttiva 2004/38/KE f’Jannar 2009 iżda d-dokument ta’ residenza għadu ma nħariġx 
s’issa.

Barra minn hekk, il-petizzjonant jiddenunzja n-nuqqas ta’ rikonoxximent minn Franza tas-
sħubijiet ċivili Brittaniċi, fatt li żammu milli jkun jista’ jakkumpanja lis-sieħeb tiegħu fi 
Franza bħala membru tal-familja u l-ħtieġa sussegwenti li jikseb viża u li jħallas il-ħlasijiet 
konsulari korrispondenti. Barra minn hekk, il-petizzjonant jispjega li huwa applika għal viża 
Franċiża iżda ma setax jiksibha minħabba li l-validità tal-permess ta’ residenza tiegħu tar-
Renju Unit ma qabiżx b’aktar minn tliet xhur il-validità tal-viża rikjesta.

Rigward l-allegati problemi fir-rigward tal-viża għad-dħul fi Franza, il-Kummissjoni 
tenfasizza li l-evalwazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-UE tat-trattament li l-petizzjonant 
irċieva mill-awtoritajiet Franċiżi tiddependi fuq in-nazzjonalità tas-sieħeb tal-petizzjonant. 
Biex wieħed ikun kapaċi jikkonkludi l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni stiednet lill-petizzjonant 
permezz ta’ ittra elettronika fit-12 ta’ Jannar 2010 biex jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. It-
tweġiba għadha pendenti. Fin-nuqqas ta’ deskrizzjoni aktar dettaljata tal-każ, il-Kummissjoni 
mhijiex f’pożizzjoni li tikkonkludi jekk l-awtoritajiet Franċiżi aġixxewx skont il-liġi tal-UE. 

Dwar in-nuqqas ta’ rikonoxximent mill-awtoritajiet Franċiżi tal-isħubija ċivili konkluża, il-
Kummissjoni diġà kitbet lill-awtoritajiet Franċiżi dwar id-diffikultajiet li jridu jiffaċċjaw
ċittadini Brittaniċi li kkonkludew sħubija ċivili fir-Renju Unit  meta jmorru Franza u li la 
jistgħu jibbenefikaw mir-rikonoxximent ta’ din is-sħubija fi Franza u lanqas ma jistgħu 
jikkonkludu Pacte Civil de Solidarité minħabba li mhumiex waħedhom. Il-Kummissjoni 
enfasizzat li l-impatt ta’ tali sitwazzjoni fil-livelli personali, amministrattivi, patrimonjali jew 
ekonomiċi, jista’ jipprevieni liċ-ċittadini tal-UE kkonċernati milli jgawdu bi sħiħ id-dritt 
tagħhom ta’ residenza fi Franza. Huwa indikat ukoll li dawn id-diffikultajiet se jqajmu 
kwistjonijiet marbuta mal-liġi tal-UE, b’mod partikolari fir-rigward tal-prinċipju ta’
nondiskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ nazzjonalità u d-dritt għal residenza ta’ ċittadini tal-UE. 

Sabiex issolvi dawn id-diffikultajiet, l-Assemblée Nationale adottat fit-28 ta’ April 2009 
emenda għall-Artikolu 515-1-7 tal-Kodiċi Ċivili Franċiżi fejn “les conditions de formation et 
les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont 
soumis aux dispositions matérielles de l’Etat de l’autorité qui procède à son enregistrement”1.
Mhuwiex fil-kompitu tal-Kummissjoni li tinterpreta din id-dispożizzjoni nazzjonali. 
Madankollu il-Kummissjoni tifhem li din l-emenda se ġġib fi tmiemhom id-diffikultajiet li l-
petizzjonant iltaqa’ magħhom meta pprova jivvjaġġa lejn Franza. 

                                               
1 Emenda ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali fit-13 ta’ Mejju 2009. Il-kundizzjonijiet ta’ formazzjoni, l-effetti ta’ 

sħubija reġistrata, kif ukoll l-effetti ta’ xoljiment huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet materjali tal-Istat li 
għandu l-awtorità li jirreġistra din l-isħubija (traduzzjoni mhux uffiċjali).


