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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1178/2009, ippreżentata minn V.S., ta’ nazzjonalità Ukraina, dwar 
il-problemi tiegħu biex jiddefendi drittijietu skont id-Direttiva 2003/109/KE 
dwar l-istejtus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ukrain li għex Spanja għal 14-il sena qabel ma reċentement mar 
joqgħod il-Ġermanja għal raġunijiet professjonali. Skont id-Direttiva 2003/109/KE huwa 
għandu jkollu d-dritt li jiċċaqlaq b’mod ħieles lejn kwalunkwe Stati Membri oħra, mal-familja 
tiegħu. Il-karta ta’ residenza permanenti Spanjola tiegħu (“permiso de residencia 
permanente”) mhijiex rikonoxxuta mill-awtoritajiet Ġermaniżi bħala kompatibbli mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/109/KE; skonthom għandu jkun jisimha “permess tal-KE 
għal perjodu twil” (“permiso de larga duraciòn CE”). Għaldaqstant huwa kellu japplika għal 
viża tax-xogħol u tar-residenza għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi, li għandha perjodu limitat u li 
ma tagħtihx id-dritt li jieħu lill-familja tiegħu biex tgħix miegħu l-Ġermanja. Spanja qiegħda 
tliet snin tard fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE u b’riżultat ta’ dan il-petizzjonant 
jinsab f’sitwazzjoni diffiċli ħafna.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 1 Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 25 Marzu 2010.

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ukrain li rresieda fi Spanja għal 14-il sena qabel ma dan l-aħħar 
mar joqgħod il-Ġermanja għal raġunijiet professjonali. Huwa jixtieq li ommu u ħuh jingħaqdu 
miegħu fil-Ġermanja iżda l-karta ta’ residenza permanenti Spanjola tiegħu “permiso de 
residencia permanente” mhix rikonoxxuta mill-awtoritajiet Ġermaniżi bħala kompatibbli 
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mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/109/KE. Bħala riżultat, huwa kellu japplika għal 
viża tax-xogħol u tar-residenza għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi, li ma tagħtihx id-dritt li l-familja 
tiegħu tingħaqad miegħu.

L-awtoritajiet Spanjoli mhux qed jikkontestaw li l-petizzjonant jissodisfa l-kundizzjonijiet 
tad-Direttiva 2003/109 biex jingħata l-istejtus ta’ resident għat-tul (LTR - Long-Term 
Resident) fi Spanja.

Billi Spanja damet ma implimentat il-leġiżlazzjoni tal-UE, ma setgħetx toħroġ il-permess 
it-tajjeb skont id-Direttiva tal-LTR (“residente de larga duracion-CE”); minflok, Spanja 
toħroġ  “permiso de residencia permanente” li jippermetti lil residenti għat-tul jirresiedu fi 
Stati Membri oħra.

Minħabba li ma kellux permess tal-LTR minn Spanja, il-petizzjonant applika għal (u nħariġlu) 
permess nazzjonali temporanju tar-residenza/tax-xogħol fil-Ġermanja u ma jistax jitlob id-
dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja rikonoxxut skont id-Direttiva 2003/109 lil residenti 
għat-tul (Artikolu 16 tad-Direttiva LTR: meta l-familja tkun diġà ffurmata fl-ewwel Stat 
Membru, il-membri tal-familja kif definiti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/83 dwar ir-
riunifikazzjoni tal-familja għandhom jiġu awtorizzati jingħaqdu miegħu/magħha fit-tieni Stat 
Membru).

Madankollu, il-membri tal-familja konċernati huma omm il-petizzjonant u ħuh iż-żgħir (li 
għadhom jirresiedu fi Spanja). Billi l-Artikolu 4 huwa obbligatorju biss fir-rigward 
tal-membri l-aktar ta’ ġewwa (il-mara jew ir-raġel/tfal taħt l-età) u jintuża b’diskrezzjoni għal 
membri oħra tal-familja (qraba diretti f’linja axxendenti; ma jissemmewx aħwa), il-
petizzjonant m’għandux dritt għal riunifikazzjoni tal-familja, għalkemm għandu permess tal-
LTR, iżda dan jibqa’ fid-diskrezzjoni tal-Istat Membru rispettiv.

Konklużjoni

Spanja reċentement adottat liġi li tittrasponi din id-direttiva u oħrajn. Il-Kummissjoni se tikteb 
lil Spanja biex titlobhom jikkonfermaw li huma tabilħaqq qegħdin joħorġu l-permessi korretti 
meta ssir applikazzjoni minn ċittadini ta’ pajjiż terz li għandhom l-LTR u li jissodisfaw il-
kondizzjonijiet.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

B’segwitu għall-komunikazzjoni tagħha tal-25 ta’ Marzu 2010, il-Kummissjoni rċiviet 
assigurazzjoni mill-awtoritajiet Spanjoli li Spanja issa qed toħroġ il-permessi korretti meta 
ssir applikazzjoni minn ċittadini ta’ pajjiż terz li għandhom l-LTR u li jissodisfaw il-
kondizzjonijiet.


