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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1204/2009, imressqa minn P.A.M., ta’ nazzjonalità Spanjola, dwar il-
moviment ħieles ta’ minuri fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi t-tħassib tagħha dwar id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom tfal taħt 
l-età ta’ ġenituri divorzjati li jivvjaġġaw f’diversi Stati Membri tal-UE. Hija titlob li fil-
passaport tagħhom jitniżżlu dettalji dwar is-sentenzi tal-qorti tal-familja li jawtorizzaw jew 
jirrestrinġu l-libertà tal-moviment fl-Istati Membri differenti tal-UE, biex b’hekk jitnaqqas it-
tilwim bla bżonn bejn il-ġenituri.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Diċembru 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-petizzjonanta tipproponi li jiġu stabbiliti rekwiżiti komuni li jiffaċilitaw il-vjaġġi ta’ minuri 
akkumpanjati minn ġenitur divorzjat jew separat fil-każijiet fejn ma jeżistux impedimenti 
legali għall-moviment tagħhom.

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipola li kull ċittadin 
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-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-
dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi 
wieħed isibhom 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. 
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Skont l-Artikoli 4(1) u 5(1) tad-Direttiva, iċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt li joħorġu mit-
territorju tal-Istat Membru taċ-ċittadinanza tagħhom biex jivvjaġġaw lejn Stat Membru ieħor 
u jidħlu fit-territorju tiegħu b’karta tal-identità jew passaport li jkunu validi. Bħalma 
tikkonferma l-każistika1 tal-Qorti, anki minorenni ta’ età żgħira jista’ jinvoka d-drittijiet ta’ 
moviment liberu u ta’ residenza ggarantiti mid-dritt Komunitarju. Il-kapaċità ta’ ċittadin ta’ 
Stat Membru li jkun intitolat għad-drittijiet iggarantiti mil-liġi tal-UE ma tistax tiġi suġġetta 
għall-kundizzjoni li l-persuna kkonċernata tkun kisbet l-età meħtieġa sabiex ikollha l-kapaċità 
ġuridika li teżerċita hija stess l-imsemmija drittijiet.

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi awtorizzazzjoni mill-ġenitur sabiex minorenni jkun jista’ 
joħroġ mit-territorju ta’ Stat Membru tista’ tkun ġustifikata minn interess leġittimu, jiġifieri l-
ħarsien tal-minuri. F’dan ir-rigward, ta’ min wieħed jinnota li l-Artikolu 35 tal-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal2 jobbliga lill-Istati li huma parti biex jiedħu l-
miżuri xierqa kollha biex jipprevienu s-sekwestru, il-bejgħ u t-traffikar tat-tfal għal 
kwalunkwe skop u fi kwalunkwe ħin.

Ir-regoli tal-UE3 jipprovdu wkoll għal kontrolli fid-dettall fil-fruntieri esterni, bil-għan li 
jitħarsu l-minuri li qed jivvjaġġaw.

Matul dawn l-aħħar snin, l-Istati Membri, f’koperazzjoni mal-Kummissjoni, qed jippruvaw 
jiffaċilitaw il-vjaġġi tal-minuri, akkumpanjati jew mhux, filwaqt li qed jieħdu l-miżuri 
meħtieġa għall-prevenzjoni tas-sekwestru minn ġenitur. Fil-qasam tal-Ġustizzja Ċivili, 
għalissa mhux ippjanat il-ħolqien ta’ dokument uniformi tal-Unjoni li jiċċertifika r-
responsabilità tal-ġenitur.
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3 Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 
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