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Suġġett: Petizzjoni 1614/2009, imressqa minn Marinella Colombo, ta’ nazzjonalità 
Taljana, b’134 firma, dwar id-Dipartiment Ġermaniż għall-Benesseri taż-
Żgħażagħ (Jugendamt) u d-diskriminazzjoni tal-awtoritajiet Ġermaniżi tal-
familja kontra ċittadini barranin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li qabel kienet toqgħod il-Ġermanja flimkien mal-konjuġi Ġermaniż tagħha u 
ż-żewġt itfal tal-koppja, tagħti spjegazzjoni dwar il-problemi li kellha mad-Dipartiment 
Ġermaniż għall-Benesseri taż-Żgħażagħ (Jugendamt) u l-awtoritajiet Ġermaniżi tal-familja 
minn meta hija sseparat fl-2006. Il-petizzjonanta, li minħabba raġunijiet ta’ xogħol marret 
Milan fl-2007, b’deċiżjoni tal-awtoritajiet legali Ġermaniżi kienet sussegwentement imċaħħda 
mid-dritt ta’ assoċjazzjoni mat-tfal tagħha, li issa jgħixu ma’ missierhom u m’għandhomx 
aktar ebda forma ta’ kuntatt mal-kultura Taljana u l-familja fl-Italja. B’referenza għad-
dokument ta’ ħidma mfassal mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2008 dwar allegati miżuri 
diskriminatorji u arbitrarji meħuda mill-awtoritajiet għall-benesseri taż-żgħażagħ f’ċerti Stati 
Membri, b’mod partikolari l-Jugendamt fil-Ġermanja u n-nuqqas tal-awtoritajiet Ġermaniżi 
biex jagħtu segwitu għar-rakkomandazzjonijiet stipulati f’dak ir-rapport, il-petizzjonanta 
titlob lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex jintervjeni, fejn tenfasizza li dan mhuwiex biss każ 
ta’ ksur tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem iżda wkoll ta’ għadd ta’ 
prinċipji fundamentali tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ġunju 2010.
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Il-petizzjonanta, ċittadina Taljana li qabel kienet toqgħod il-Ġermanja flimkien mal-konjuġi 
Ġermaniż tagħha u ż-żewġt itfal tal-koppja, tilmenta dwar trattament illegali mill-awtoritajiet 
Ġermaniżi minn meta hija sseparat fl-2006. 

Il-petizzjonanta tiddikjara li matul il-proċedura ġudizzjarja dwar is-separazzjoni fil-bidu tal-
2007, l-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri taż-Żgħażagħ intervjena bħala parti fil-proċedura. 
Dan l-intervent sar mingħajr it-talba tal-qorti. Il-petizzjonanta tindika li l-konjuġi kienu qablu 
dwar l-arranġamenti tal-kustodja tat-tfal tagħhom. 

Il-petizzjonanta tikkonkludi li l-intervent tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri taż-Żgħażagħ 
ma kienx kompatibbli mal-liġi Ewropea. Hija tilmenta wkoll li għal 18-il xahar hija rċeviet 
biss allowance minima tal-manteniment, minħabba li r-raġel tagħha ssottometta tard ir-
rendikont sħiħ tad-dħul tiegħu matul il-proċeduri.

Fil-bidu tal-2008, il-petizzjonanta informat lill-qorti Ġermaniża li offrewlha impjieg fl-Italja. 
Għal din ir-raġuni saru bosta evalwazzjonijiet esperti mill-qorti Ġermaniża biex tistabbilixxi 
jekk ċaqliqa bħal din tkunx fl-aħjar interess taż-żewġ subien tal-petizzjonanta. Il-petizzjonanta 
tilmenta li ma ngħatatx permess biex tissottometti d-dikjarazzjoni tagħha lill-esperti maħtura 
mill-qorti u l-opinjonijiet tagħha ma ġewx meqjusa mill-esperti fit-tħejjija tar-rapporti 
tagħhom lill-qorti. Hija tgħid li bħala riżultat ta’ dan, ġiet miċħuda mid-dritt għal kawża ġusta. 
L-esperti sabu li d-differenza kulturali bejn il-Ġermanja u l-Italja hija kbira wisq u li kien 
jidher li t-tfal ma kinux integrati fil-kultura Taljana u li r-relazzjoni tagħhom mal-Italja ma 
kinitx partikolarment soda. Il-petizzjonanta tilmenta dwar in-nuqqas ta’ provi bħala appoġġ 
għal dawn il-konklużjonijiet.

Il-petizzjonanta tgħid li matul il-proċeduri tal-qorti, is-subien tagħha esprimew ix-xewqa 
tagħhom li jmorru joqogħdu l-Italja. Skont il-petizzjonanta, il-qorti ddeċidiet li missierhom 
ma kienx kapaċi jieħu ħsieb it-tfal u li t-tfal kellhom jgħixu ma’ ommhom. Il-petizzjonanta 
tistqarr li l-Qorti tal-Appell Ġermaniża ordnat li l-omm kellha toqgħod mat-tfal tagħha fil-
Ġermanja minħabba li d-dritt tal-omm għal moviment liberu kellu jieħu t-tieni post wara l-
interessi tat-tfal. 

Il-petizzjonanta ddeċidiet biex ma tappellax kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Qorti 
Suprema.  

F’Settembru 2008, il-petizzjonanta tqiegħdet fuq il-lista tal-Interpol biex tkun impedita milli 
titlaq mill-Ġermanja. Mingħajr ma kienet taf b’dan il-fatt, hija marret toqgħod l-Italja. Inħareġ 
Mandat ta’ Arrest Ewropew kontriha.

Kif marret lura l-Italja, fil-qorti fl-Italja nbdew proċeduri għar-ritorn tat-tfal. Fit-28 ta’ 
Novembru 2008, it-tribunal informa lill-petizzjonanta li s-seduta tal-qorti kellha ssir fit-2 ta’ 
Diċembru 2008. Il-petizzjonanta tilmenta li ma kinitx mgħarrfa bil-kontenut tad-dokumenti 
sottomessi lill-qorti Taljana mill-awtoritajiet Ġermaniżi. Ingħatat biss tlitt ijiem biex tikteb id-
dikjarazzjoni tagħha lill-qorti. Hija tgħid li d-dikjarazzjoni mħejjija mill-avukat tagħha ma 
kinitx favur tagħha. Tilmenta li t-traduzzjoni tad-dokumenti użati matul il-proċeduri ma kinitx 
eżatta. 

Fid-9 ta’ Diċembru, il-qorti Taljana ħarġet ordni ta’ ripatrijazzjoni għaż-żewġt itfal. 
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Inbdiet proċedura ta’ medjazzjoni. Matul il-proċedimenti, l-avukati taż-żewġ partijiet 
iffirmaw ftehima li skontha l-kustodja taż-żewġt itfal ingħatat lill-omm u li fiha ġie ddikjarat 
li t-tfal kellhom joqogħdu l-Italja. Din il-ftehima ġiet mgħoddija lill-qorti Taljana. Ftit 
ġimgħat wara, l-avukat tar-raġel tal-petizzjonanta informa lit-tribunal li l-proċedura ta’ 
medjazzjoni kienet falliet u li t-tfal kellhom imorru lura l-Ġermanja immedjatament. Skont il-
petizzjonanta, b’segwitu għal din l-informazzjoni, il-prosekutur pubbliku ħareġ lit-tfal mill-
iskola u ttrasferiehom għand missierhom fil-Ġermanja. Il-petizzjonanta ma kinitx informata 
dwar id-deċiżjonijiet u l-atti tal-awtoritajiet Taljani. 

Il-petizzjonanta bħalissa m’għandhiex aċċess għat-tfal tagħha, u l-awtoritajiet Ġermaniżi 
pprojbixxew il-kuntatt bejnha u bejn uliedha. Il-petizzjonanta tgħid li r-rekord tagħha fuq il-
lista tal-Interpol inbidel biex minflok tkun impedita milli titlaq mill-Ġermanja, issa sar ordni li 
jimpediha milli titlaq mill-Italja. L-ordni ta’ restrizzjoni nħarġet mill-awtoritajiet Ġermaniżi 
sabiex iwaqqfuha milli titqarreb lejn uliedha.

Fil-konklużjoni tagħha, il-petizzjonanta tgħid li l-awtoritajiet Ġermaniżi kisru l-Artikoli 6, 13, 
8, u 14 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali, id-dritt tagħha għal moviment liberu abbażi tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, u l-Artikolu 29 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Hija titlob lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew biex jitlob lill-Ġermanja 
tirrispetta l-liġijiet u l-konvenzjonijiet li aderiet għalihom u konsegwentement tibgħat lura lis-
subien tagħha l-Italja u tipprovdi rimedju għad-diskriminazzjoni li hija ġarrbet.

Il-petizzjonanta qiegħda tistaqsi jekk it-terminu “familja” u “unità tal-familja” huwiex 
interpretat ħażin fil-Ġermanja billi dan ma jiggarantixxix id-dritt għat-trobbija tal-ulied miż-
żewġ ġenituri. 

Il-petizzjonanta tgħid li fil-proċeduri kollha relatati mat-tfal tagħha, l-Uffiċċju Ġermaniż 
għall-Benesseri ma kienx qed jaġixxi fl-aħjar interess tat-tfal, iżda x’aktarx fl-interess tal-
komunità Ġermaniża fi kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mat-tfal.

F’dokument addizzjonali għall-petizzjoni, il-petizzjonanta tilmenta dwar l-involviment tal-
Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri fil-proċeduri tal-qorti. 

Il-petizzjonanta tistqarr li l-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri jinfluwenza d-deċiżjonijiet tal-
ġudikatura u jinterferixxi fihom biex iħares l-interessi politiċi Ġermaniżi. Jeżegwixxi s-
sentenzi b’mod li jħares l-interessi politiċi Ġermaniżi. Jaġixxi bħala gwardjan legali tal-
ġenitur Ġermaniż kontra l-ġenitur li huwa barrani u għandu d-dritt jappella kontra d-
deċiżjonijiet tal-qrati fuq inizjattiva tiegħu stess. Il-petizzjonanta tistqarr li l-eżistenza tal-
Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri mhijiex kompatibbli mal-prinċipji tal-liġi tal-familja fl-
Ewropa u li d-deċiżjonijiet amministrattivi fil-liġi tal-familja Ġermaniża mhumiex validi 
skont ir-regolamenti Ewropej u l-konvenzjonijiet internazzjonali.  

Il-petizzjonanta tgħid li sabiex jiggarantixxi l-osservanza tal-obbligi internazzjonali tiegħu, il-
Gvern Federali Ġermaniż m’għandux jagħti poter amministrattiv jew ġudizzjarju lill-Uffiċċju 
Ġermaniż għall-Benesseri. 
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Il-petizzjonanta titlob sospensjoni tal-għarfien tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet Ġermaniżi 
skont ir-Regolamenti 2201/2003 u 4/2009. Is-sospensjoni għandha tibqa’ fis-seħħ sakemm il-
qrati Ewropej u l-korpi internazzjonali mhumiex assigurati dwar it-tmiem tal-allegati 
interferenzi illegali tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri fil-proċeduri tal-qorti.

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
l-Unjoni Ewropea m’għandhiex il-poteri biex tintervjeni fuq kwistjoni li ma tinvolvix il-liġi 
Ewropea. Fil-każ deskritt mill-petizzjonanta, l-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri applika l-
liġi Ġermaniża tal-familja u mhux il-liġi tal-UE. Il-liġi tal-familja tal-UE relatata mat-tfal hija 
limitata għal regoli komuni dwar il-ġuriżdizzjoni u l-għarfien u l-infurzar ta’ sentenzi eżistenti 
fi Stat Membru ieħor. Ir-Regolament (KE) Nru 2001/20031 (“ir-Regolament ta’ Brussell IIa”) 
jirrappreżenta l-istrument ewlieni tal-liġi tal-UE f’dan il-qasam. La r-Regolament ta’ Brussell 
IIa u lanqas il-leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni Ġermaniża ma jattribwixxu rwol partikolari 
lill-Jugendamt fl-applikazzjoni ta’ dan l-istrument legali. Il-Kummissjoni tissorvelja l-
applikazzjoni korretta tar-Regolament ta’ Brussell IIa fl-Istati Membri. Kieku l-Jugendamt 
kellu japplika r-Regolament, kieku l-Kummissjoni teżamina bir-reqqa l-konformità tal-
azzjonijiet tiegħu mad-drittijiet fundamentali ddefiniti fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea f’kull każ imressaq għall-attenzjoni tagħha.

Il-petizzjonanta tilmenta dwar id-deċiżjoni tal-qorti Ġermaniża li tirrestrinġi l-libertà tal-
moviment tagħha. Hija tilmenta wkoll dwar id-deċiżjoni li isimha jitniżżel fuq il-lista tal-
Interpol sabiex tkun impedita milli titlaq mill-Italja. Il-Kummissjoni tagħmel enfasi li l-
Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula 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 meħuda sabiex 
dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-Direttiva 
2004/38/KE2. 

Kif stipulat fil-Kapitolu VI tad-Direttiva 2004/38/KE, l-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu d-
dritt taċ-ċittadini tal-UE li jitilqu mit-territorju tagħhom jew li jidħlu fih għal raġunijiet ta’ 
politika pubblika, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika. Il-miżuri meħuda għal raġunijiet ta’ 
politika pubblika jew sigurtà pubblika għandhom jikkonformaw mal-prinċipju ta’ 
proporzjonalità u għandhom ikunu bbażati esklussivament fuq il-kondotta personali tal-
individwu kkonċernat, li għandha tirrappreżenta theddida ġenwina, attwali u serja biżżejjed li 
tolqot wieħed mill-interessi fundamentali tas-soċjetà.

Id-dritt tal-moviment u tar-residenza libera jifforma wieħed mill-pedimenti tal-UE, u 
konsegwentement, id-dispożizzjonijiet li jistabbilixxu dik il-libertà għandhom jingħataw 
interpretazzjoni wiesgħa filwaqt li d-derogi minn dak il-prinċipju għandhom ikunu interpretati 
strettament u bi qbil mal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-UE, b’mod partikolari l-prinċipju ta’ 
proporzjonalità.

                                               
1 ĠU L 338, 23.12.2003, p.1.
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, ĠU L 158 tat-30 ta’ April 2004, p.77
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Ir-regoli tal-UE dwar il-moviment liberu għandhom ukoll ikunu applikati fir-rigward tad-
drittijiet fundamentali rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea. F’każijiet individwali, raġunijiet serji li għandhom x’jaqsmu mal-
protezzjoni tal-aħjar interess tat-tifel jew it-tifla jistgħu jiġġustifikaw deroga mid-dritt tal-
moviment u tar-residenza libera sakemm ikun hemm konformità kif dovut mas-salvagwardji 
tar-regoli tal-UE dwar il-moviment liberu. Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tevalwa 
jekk dan huwiex il-każ f’din il-kwistjoni.

Fir-rigward tal-oġġezzjonijiet tal-petizzjonanta għall-proċeduri mressqa quddiem il-qorti 
Taljana, il-Kummissjoni tenfasizza li l-qorti għandha taġixxi skont ir-regolament ta’ Brussell 
IIa. F’konformità mad-dispożizzjonijiet tagħha dwar ir-ritorn ta’ tfal f’każ ta’ ħtif, il-qorti fejn 
issir applikazzjoni għar-ritorn ta’ tfal għandha taġixxi malajr fil-proċeduri dwar l-
applikazzjoni. Il-qorti għandha tuża l-aktar proċeduri veloċi disponibbli fil-liġi nazzjonali. Il-
qorti għandha, għajr fejn dan ikun impossibbli f’ċirkostanzi eċċezzjonali, toħroġ is-sentenza 
tagħha mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara l-applikazzjoni tkun ippreżentata.1

F’dokument addizzjonali, il-petizzjonanta titlob li d-deċiżjonijiet tal-qorti Ġermaniża fi 
kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-ġenituri u manteniment tat-tfal milħuqa fi proċeduri li 
fihom l-Uffiċċju għall-Benesseri taż-Żgħażagħ kien involut ikunu miċħuda mill-għarfien u l-
infurzar fi Stati Membri oħra. Dan ma jidhirx li huwa rilevanti fil-każ preżenti billi skont it-
test tal-petizzjoni, il-ġenitur l-ieħor jeżerċita kustodja fuq iż-żewġt itfal fil-post tar-residenza 
abitwali tat-tfal u ebda deċiżjoni dwar il-manteniment tat-tfal ma ttieħdet mill-qorti 
Ġermaniża. Fi kliem ieħor, jidher li ma hemm ebda deċiżjoni tal-qorti Ġermaniża fil-każ 
preżenti li għandha tkun rikonoxxuta jew infurzata fi Stat Membru ieħor.

Il-petizzjonanta tilmenta li fil-proċeduri kollha relatati mat-tfal tagħha, l-awtoritajiet 
Ġermaniżi m’aġixxewx fl-aħjar interess tat-tfal. Skont l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, l-Istati 
Membri jridu jiżguraw li fl-azzjonijiet kollha relatati mat-tfal, l-aħjar interess tat-tfal 
jikkostitwixxi kunsiderazzjoni ewlenija. Il-qrati nazzjonali huma fl-aħjar pożizzjoni biex 
jevalwaw l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-aħjar interess tat-tfal f’każijiet individwali.

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
l-Unjoni Ewropea m’għandhiex il-poteri biex tintervjeni fuq kwistjoni li ma tinvolvix il-liġi 
Ewropea. Fir-rigward tal-ilmenti tal-petizzjonanta relatati mal-allegat ksur tal-Artikoli 6, 8, 13 
u 14 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali 
matul il-proċeduri dwar separazzjoni u responsabilità tal-ġenituri, il-kwistjonijiet ta’ sustanza 
jaqgħu taħt ir-responsabilità waħdanija tal-Istati Membri. Il-petizzjonanta għandha tfittex 
rimedji f’livell nazzjonali. Meta tużahom kollha, hija għandha tikkunsidra applikazzjoni lill-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Madankollu, id-deċiżjoni li kienet tipprojbixxi lill-petizzjonanta li titlaq mill-Ġermanja, u 
sussegwentement id-deċiżjoni li ma tħallihiex titlaq mill-Italja, jistħoqq li jiġu studjati skont 
it-test tal-proporzjonalità msemmi hawn fuq. Il-Kummissjoni bħalissa qed tistenna d-dettalji 
                                               
1 L-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003
dwar il-ġuriżdizzjoni u l-għarfien u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u l-
kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000
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ta’ dawk id-deċiżjonijiet sabiex tkun tista’ tistudjahom fuq din il-bażi.


