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Suġġett: Petizzjoni 0877/2007, imressqa minn Anthony Harmattan (ta’ nazzjonalità (?)) 
f’isem l-Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España, rigward 
in-nuqqas ta’ trażpożizzjoni tad-Direttiva tal-KE 2003/109 minn Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jieħu pożizzjoni fuq il-kwistjoni tal-
posponiment kontinwu minn Spanja tat-traspożizzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE 
dwar l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma residenti fi Spanja għal perjodu twil. Il-
petizzjonant jikkundanna l-mod kif il-gvern Spanjol qiegħed jisfida wara li naqas milli 
jittrasponi d-direttiva msemmija minkejja li d-data ta’ skadenza kienet it-23 ta’ Jannar 2006. 
Il-petizzjonant jisħaq li n-nuqqas ta’ traspożizzjoni jikser id-drittijiet tal-immigranti li jgħixu 
fi Spanja fit-tul u jqis li dawn qegħdin jiġu ddiskriminati meta mqabbla ma’ dawk li jgħixu fi 
Stati Membri oħrajn tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 15 Frar 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 5 Mejju 2008.

Il-petizzjonant, f’isem l-AISSA (Asociacion Inmigrantes Sub-Saharianos de Navarra en 
Espana), jilmenta li sal-lum, Spanja naqset milli tittrasponi kemm id-Direttiva 2003/109/KE 
dwar ċittadini li jkunu residenti fit-tul kif ukoll id-Direttiva 2003/86/KE dwar id-dritt għar-
rijunifikazzjoni tal-familja. 
Liġi Komunitarja Applikabbli

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru 2003 dwar l-istejtus ta’ ċittadini ta' 
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pajjiżi terzi li huma residenti għal perjodu twil kellha tiġi trasposta mill-Istati Membri f’liġi 
nazzjonali sat-23 ta’ Jannar 2006.

Sa dakinhar u anki sal-lum, Spanja għadha ma nnotifikat ebda miżura ta' traspożizzjoni. 
Għalhekk, wara l-proċedura normali fl-Artikolu 226 KE, il-Kummissjoni nediet proċeduri ta’ 
ksur kontra Spanja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Fis-sentenza tagħha tal-15 ta’ Novembru 2007 (Każ C-59/07), il-Qorti rrifjutat l-argumenti ta’ 
Spanja li l-liġi eżistenti tagħha indirizzat b’mod adegwat ir-residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi fuq perjodu twil. Il-Kummissjoni issa qegħda tfittex aktar informazzjoni dwar kif Spanja 
għandha l-ħsieb li tikkonforma mas-sentenza (ittra datata t-23 ta' Jannar 2008 b’xahrejn ċans 
għal Spanja biex twieġeb). .

Il-petizzjonant kien diġà talab li jingħata informazzjoni mill-Kummissjoni fit-18 ta' Jannar 
2008 dwar is-segwitu ta’ dik is-sentenza. Permezz ta’ risposta tas-6 ta’ Frar 2008, huwa ġie 
mgħarraf li l-Kummissjoni bħalissa qegħda tfittex li tingħata informazzjoni mingħand l-
awtoritajiet Spanjoli rigward il-miżuri li qegħdin jieħdu sabiex jikkonformaw mas-sentenza 
tal-Qorti. 

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għar-
rijunifikazzjoni tal-familja kellha tiġi trasposta mill-Istati Membri f’liġi nazzjonali sat-3 ta’ 
Ottubru 2005. Spanja nnotifikat lill-Kummissjoni bit-traspożizzjoni sħiħa ta’ dik id-Direttiva 
fil-liġi nazzjonali tagħha nhar l-20 ta’ Ottubru 2005.  

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Wara t-talba tal-Kummissjoni, b’ittra tat-23 ta’ Jannar 2008, għal informazzjoni min-naħa ta’ 
Spanja dwar kif kien bi ħsiebha tikkonforma mas-sentenza fil-każ C-59/07, l-awtoritajiet 
Spanjoli, b’ittra tad-19 ta’ Marzu 2008, wieġbu kif jidher hawn taħt: 

a). Il-liġi Spanjola attwalment ma tipprovdix għal permess ta’ residenza għal żmien twil skont 
it-termini tad-Direttiva. Minkejja dan il-liġi Spanjola tipprovdi għal residenza permanenti għal 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’mod analogu mad-Direttiva. It-traspożizzjoni talbet studju dettaljat 
sew u tirrikjedi li jiġu emendati għadd ta’ dispożizzjonijiet tal-Liġi Organika 4/2000 dwar id-
drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini barranin fi Spanja. L-emendi jeħtieġu kunsens wiesa’ 
minħabba l-fatt li jaffettwaw l-Artikoli 18 u 57 li huma ta’ natura kostituzzjonali.  

b). Spanja hija konxja mill-fatt, li fl-assenza ta’ liġi li tittrasponi, il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja rrikonoxxiet f’bosta sentenzi kemm l-applikabilità diretta tad-direttivi tal-Komunità, 
u kemm il-possibilità li d-drittijiet imnaqqxa fihom jiġu invokati direttament minn individwi 
privati fil-konfront ta’ awtoritajiet pubbliċi, sakemm l-istrumenti ġuridiċi kkonċernati 
jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali tal-prinċipju tal-effett dirett, u d-dispożizzjoni legali invokata 
għandha tkun biżżejjed ċara, preċiża u mingħajr kundizzjonijiet.  
Għaldaqstant id-Direttorat Ġenerali ta’ Spanja għall-Immigrazzjoni fassal Istruzzjonijiet biex 
jiżgura li d-dipartimenti responsabbli jkunu jistgħu jimplimentaw, skont it-termini msemmija 
hawn fuq, dawk l-elementi li għad iridu jiġu trasposti u li jikkonċernaw il-każ ta’ ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi rikonoxxuti fi Stati Membri oħra u li jixtiequ jeżerċitaw fi Spanja d-drittijiet 
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tagħhom bħala residenti għal żmien twil skont id-Direttiva. 

Fit-22 ta’ April 2008, Spanja saħħet ir-risposta tagħha b’kopja ta’ dawn l-istruzzjonijiet 
(Istruzzjoni DGI/SGR/04/2008 tal-10 ta’ April 2008 dwar l-applikazzjoni diretta tad-Direttiva 
tal-Kunsill 2003/109/KE għall-istatus ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul). 
Il-Kummissjoni analizzat jekk dawn il-miżuri jissodisfawx l-obligazzjonijiet ta’ Spanja li 
tadotta u tinnotifika l-miżuri ta’ implementazzjoni tad-Direttiva 2003/109 dwar ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul u waslet għall-konklużjoni li dan ma kienx il-każ (l-
ebda abbozz ta’ liġi; l-ebda skeda għas-sottomissjoni ta’ dan l-abbozz lill-Parlament). Il-
Kummissjoni għaldaqstant kienet tal-opinjoni li Spanja naqset milli tissodisfa l-
obbligazzjonijiet tagħha stipulati fl-Artikolu 228 tat-Trattat u bagħtet ittra ta’ avviż formali 
skont l-Artikolu 228 lill-Spanja nhar it-23 ta’ Settembru 2008, b’data ta’ skadenza ta’ xahrejn 
għal tweġba. It-tweġiba min-naħa ta’ Spanja tal-24 ta’ Novembru 2008 bħalissa qed tiġi 
tradotta u wara tiġi analizzata biex jitqies jekk hux minnu li l-miżuri mħabbra jissodisfaw l-
obbligazzjoni ta’ Spanja biex titrasponi din id-Direttiva.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Fl-14 ta’ Diċembru 2009, l-awtoritajiet ta’ Spanja nfurmaw lill-Kummissjoni tat-
tranżpożizzjoni wara l-adozzjoni u l-pubblikazzjoni tal-Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. B’konsegwenza ta’ dan, fit-18 
ta’ Marzu 2010, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq il-proċedura ta' ksur marbuta man-nuqqas 
ta' komunikazzjoni ta' miżuri ta' trażpozzizzjoni.

Għandu jiġi nnutat ukoll, li bi qbil mal-Artikolu 24 tad-Direttiva 2003/109/KE, il-
Kummissjoni ser tippreżenta r-rapport tagħha dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fil-bidu tal-2011. Skont dan ir-rapport tagħha, 
il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar x’azzjoni oħra hi meħtieġa, inkluż proċeduri ta’ ksur 
possibbli.


