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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0612/2009, mressqa minn Jingwa Joseph Tongwa, ta’ nazzjonalità 
Kamerunjana, dwar in-nuqqas allegat min-naħa tal-awtoritajiet Ġermaniżi li 
jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqalqu u jgħixu b’mod ħieles 
fit-territorju tal-Istati Membri u d-dritt ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi li 
jgħixu fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa mill-Kamerun, u huwa miżżewweġ ċittadina Britannika, jilmenta 
dwar it-theddid tal-awtoritajiet Ġermaniżi li jiddeportawh. Il-petizzjonant għex fil-Ġermanja u 
temm l-istudji universitarji (inġinerija kimika). Permezz taż-żwieġ, il-petizzjonant talab 
mingħajr suċċess rikonoxximent tad-drittijiet li għandu skont il-leġiżlazzjoni tal-UE u, 
minħabba s-sitwazzjoni insonstenibbli tax-xogħol li għandu l-petizzjonant (erba’ snin bla 
xogħol), martu għażlet li tħalli lill-petizzjonant u tmur tgħix fir-Renju Unit. Iż-żwieġ ma ġiex 
xolt, imma l-awtoritajiet Ġermaniżi għadhom jheddu lill-petizzjonant bid-deportazzjoni u, 
peress li konsegwentement jinsab f’sitwazzjoni fiżika u mentali kritika, il-petizzjonant qed 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu f’idejh il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 21 Jannar 2010.

Il-petizzjonant, ċittadin Kamerunjan, huwa miżżeweġ ċittadina Britannika. Huwa jgħix il-
Ġermanja, fejn ilu ma jaħdem għal dawn l-aħħar erba’ snin. Mart il-petizzjonant telqitu u 
marret lura lejn ir-Renju Unit.
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L-Artikolu 21 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-limitazzjoni u l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u d-
dispożizzjonijiet meħuda biex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet rispettivi u l-kondizzjonijiet 
jinstabu 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.

Id-dritt ta’ residenza ta’ membri tal-familja minn pajjiżi terzi fl-istat membru ospitanti, fil-
prinċipju, jirriżulta mid-dritt ta’ residenza taċ-ċittadin tal-UE li jkun primarjament intitolat 
għalih u li jkun eżerċita d-dritt tiegħu għall-moviment ħieles; għalhekk jista’ jkun hemm 
prekarjetà fir-rigward tad-dritt ta’ residenza fil-każijiet fejn tintilef ir-rabta maċ-ċittadin tal-
UE. Għalkemm il-leġiżlatur ħaseb għal diversi salvagwardji kontra tali prekarjetà, l-ebda 
waħda minnhom ma tidher applikabbli f’dan il-każ.

L-Artikolu 12(2) tad-Direttiva jistipula li l-mewt taċ-ċittadin tal-Unjoni (iżda mhux it-tluq 
tiegħu) ma jwassalx għat-telf tad-dritt ta’ residenza tal-membri tal-familja tiegħu li 
m’għandhomx ċittadinanza ta’ Stat Membru. L-Artikolu 12(3) tad-Direttiva jistipula li t-tluq 
taċ-ċittadin tal-Unjoni jew il-mewt tiegħu m’għandux iwassal għal telf tad-dritt ta’ residenza 
tat-tfal tiegħu jew tal-ġenitur li għandu l-kustodja preżenti tat-tfal jekk it-tfal jgħixu fl-Istat 
Membru ospitanti u huma miktuba f’istituzzjoni edukattiva.1 Mill-informazzjoni disponibbli, 
la jidher li kien hemm tfal tal-petizzjonant u taċ-ċittadina tal-UE involuti, u lanqas li l-
petizzjonant għandu l-kustodja tagħhom. L-Artikolu 13 tad-Direttiva jipprovdi għaż-żamma 
tad-dritt ta’ residenza taħt ċerti kondizzjonijiet fil-każ ta’ divorzju. Jidher li fil-każ inkwistjoni 
dawn il-kondizzjonijiet mhumiex sodisfati.

Konklużjoni

Skont il-fatti tal-każ, m’hemmx bażi għall-invokazzjoni tal-liġi tal-Unjoni favur il-
petizzjonant. Għalhekk ma jidhirx ġustifikat li l-kwistjoni tkompli tiġi investigata.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-Kummissjoni tixtieq ittenni l-ewwel kommunikazzjoni tagħha; b’konformità mal-Artikolu 
12 tad-Direttiva 2004/38/KE membri tal-familja li mhumiex ċittadini tal-Istati Membri jistgħu 
jżommu d-dritt tar-residenza wara t-tluq miċ-ċittadin tal-UE biss f’ċirkustanzi limitati ħafna.
Il-petizzjonant jinnota li kiem joqgħod il-Ġermanja flimkien ma' martu mill-1995 sal-2001. 
Madankollu, id-dritt ta’ residenza permanenti, li jinkiseb wara residenza legali ta’ ħames snin. 
ġie introdott permezz tad-Direttiva 2004/38/KE. Minħabba li l-mara tal-petizzjonant telqet 
mill-Ġermanja qabel ma daħlet fis-seħħ id-Direttiva, fit-30 ta’ Ġunju 2006, il-petizzjonant ma 
ssodisfax il-kondizzjonijiet tad-Direttiva rigward id-dritt ta’ residenza permanenti.

Skont il-fatti tal-każ, mhemmx bażi biex tiġi invokata l-liġi tal-Unjoni favur dan il-
petizzjonant. Il-Kummissjoni temmen li ma jidhirx ġustifikat li l-kwistjoni tkompli tiġi 
                                               
1 Cf. Sentenza tal-Qorti tal-15 ta’ Marzu 1989, fil-każijiet konġunti 389/87 u 390/87 G. B. C. Echternach and A.
Moritz v Minister van Onderwijs en Wetenschappen (ECR 1989, p. 723).
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investigata.


