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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1441/2009, imressqa minn Alwin Jung, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar diskriminazzjoni ta’ ċittadini Ġermaniżi meta mqabbla 
ma’ ċittadini oħra tal-UE li jirresiedu fil-Ġermanja b’rabta mar-
riunifikazzjoni tal-familja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirresiedi fl-Istat Membru tan-nazzjonalità tiegħu.  Għalhekk huwa ma jaqax 
taħt id-Direttiva 2004/38/KE li tirregola d-drittijiet tal-moviment liberu taċ-ċittadini tal-UE li 
ma jkunux jirresiedu fl-Istat Membru tan-nazzjonalità tagħhom. Skont id-dritt Ġermaniż 
martu Tajlandiża jeħtiġilha tgħaddi minn test tal-lingwa biex tingħata viża biex tingħaqad 
miegħu fil-Ġermanja, rekwiżit li ma japplikax għaċ-ċittadini tal-UE li għalihom tapplika d-
Direttiva 2004/38/KE. Huwa jqis li din hija diskriminazzjoni.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

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

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż li jirrisiedi l-Ġermanja, jilmenta li skont il-liġi Ġermaniża, 
il-mara tiegħu li hi Tajlandiża hija meħtieġa li tgħaddi minn test tal-lingwa biex tingħata viża 
sabiex tingħaqad miegħu fil-Ġermanja.

Skont il-liġi Komunitarja, id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-riunifikazzjoni tal-familja
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huma stabbiliti fid-Direttiva 2003/86/KE1 u d-Direttiva 2004/38/KE2.

Id-Direttiva 2003/86/KE ma tapplikax għall-membri tal-familja ta’ ċittadin tal-UE, kif stipulat 
fl-Artikolu 4(3) tad-Direttiva. 

Kif stipulat fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/38/KE, din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni li jiċċaqilqu jew li jgħixu fi Stat Membru għajr iċ-ċittadini tal-istess 
Stat Membru. Ir-regoli dwar il-moviment liberu japplikaw ukoll għal ċittadini tal-UE li 
jirritornaw fl-Istat Membru ta’ domiċilju tagħhom wara li jkunu rrisjedew ġenwinament u 
effettivament fi Stat Membru ieħor.3  

Iċ-ċittadini tal-UE li ma jaqgħux taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva mhumiex 
intitolati jibbenifikaw mid-drittijiet mogħtija lil dawk iċ-ċittadini tal-UE li eżerċitaw id-dritt 
tagħhom ta’ moviment liberu. Fl-assenza tal-liġi Komunitarja applikabbli, huwa f’idejn l-
awtoritajiet Ġermaniżi li jistabbilixxu r-regoli dwar id-dritt tal-membri tal-familja tal-pajjiżi 
terzi biex jingħaqdu u jakkumpanjaw liċ-ċittadini tagħhom stess.

                                               
Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt tar-riunifikazzjoni tal-
familja.

2 Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet 
taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-
territorju tal-Istati Membri

3 Il-każjiet C-370/90 Singh u C-291/05 Eind


