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Suġġett: Petizzjoni 1095/2003, imressqa minn Karl Heinz Duthel, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar problemi fil-ksib ta’ permess ta’ residenza fi Spanja għal 
omm uliedu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li għex għal 12-il sena ma’ ċittadina Tajlandiża, issa qed jgħix fi Spanja 
flimkien maż-żewġ uliedhom. L-applikazzjoni tas-sieħba tiegħu għall-viża, bil-għan li din 
tingħaqad ma’ familtha fi Spanja, ġiet rifjutata. Skont id-dispożizzjonijiet dwar ir-
riunifikazzjoni tal-familji, jeħtieġ li din tkun miżżewġa lil missier uliedha sabiex tikseb 
permess ta’ residenza fi Spanja. Il-petizzjonant jargumenta li tali dispożizzjonijiet huma 
irraġonevoli u antikwati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit- 30 ta’ April 2004. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 175(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid- 19 ta’ Ottubru 2004

“Is-Sur Karl Heinz Duthel, ċittadin Ġermaniż impjegat għal rasu, qed jgħix fi Spanja flimkien 
maż-żewġ uliedu, li huma ta’ ċittadinanza Ġermaniża.

Skont l-informazzjoni li pprovda, is-sieħba tiegħu (Is-Sinjura Chulikon Chaosuan), ċittadina 
Tajlandiża residenti fil-Ġermanja u omm iż-żewġ uliedu, tixtieq tgħix miegħu fi Spanja, iżda 
ma rnexxilhiex tikseb permess mill-awtoritajiet Spanjoli.

Minħabba l-fatt li l-petizzjonant jaħdem għal rasu, id-dritt ta’ residenza tiegħu u ta’ dawk li 
huma dipendenti fuqu huwa regolat mid-Direttiva tal-Kunsill 73/148/KEE tal-21 ta’ Mejju 
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1973. 

Skont din id-Direttiva, il-membri tal-familja biss (l-ewwel u qabel kollox il-konjuġi u t-tfal) 
ta’ ċittadin tal-Unjoni Ewropea huma intitolati li jirresiedu fl-Istat Membru ospitanti. 
Għaldaqstant, iż-żewġt itfal tal-petizzjonant, li huma wkoll Ġermaniżi, huma intitolati li
jirresiedu fi Spanja skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Madankollu, omm iż-żewġt itfal, li hija ta’ ċittadinanza Tajlandiża, mhix miżżewġa lill-
petizzjonant, is-Sur Duthel, u r-relazzjoni twila tagħha miegħu (“lebensgemeinschaft” kif 
imniżżel fit-test Ġermaniż tal-petizzjoni) ma tagħtihiex id-dritt ta’ residenza fi Spanja billi, 
skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 73/148/KE bħalissa fis-seħħ, il-konjuġi biss, tkun xi 
tkun iċ-ċittadinanza tagħhom, huma intitolati għar-residenza. Dan ma japplikax għas-Sinjura 
Chulikon. Is-sitwazzjoni tinbidel meta tiġi trasposta d-Direttiva l-ġdida 38/2004/KE li 
tipprovdi għad-dritt ta’ residenza għal koppji mhux miżżewġin taħt ċerti kondizzjonijiet (l-
Istati Membri għandhom sa April 2006 sabiex jittrasponuha). 

Il-problema aktar ġenerali li tikkonċerna d-dritt ta’ residenza ta’ “ċittadina ta’ Stat terz li hija 
omm ta’ ċittadin tal-Unjoni Ewropea” qiegħda tiġi kkunsidrata bħalissa b’rabta mal-Kawża C-
200/02 “Man Lavette Chen, Kunqian Catherine Zhu v. Is-Segretarju tal-Istat għad-
Dipartiment tal-Affarijiet Interni”. Il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali ġew ippubblikati 
fit-18 ta’ Mejju 2004. Madankollu, sal-lum il-ġurnata (Awwissu 2004), il-Qorti tal-Ġustizzja 
għadha ma ħaditx deċiżjoni dwar din il-kwistjoni.

Il-Kummissjoni se tressaq komunikazzjoni oħra fid-dawl tas-sentenza tal-Qorti.”

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-leġiżlazzjoni Spanjola hija konformi mad-Direttiva 2004/38/KE – li ġiet trasposta għal-Liġi 
Spanjola bid-Digriet Irjali 240/2007 – u tapplika interpretazzjoni estensiva tad-dritt ta’ 
residenza li jingħata lill-qraba diretti dipendenti kif mitlub mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
fil-Kawża C-200/02 Kunqian Catherine Zhu u Man Lavette Chen v Is-Segretarju tal-Istat 
għad-Dipartiment tal-Affarijiet Interni tad-19 ta’ Ottubru 2004. 

Barra tali leġiżlazzjoni, id-“Disposición final tercera” (it-tielet dispożizzjoni finali) tad-
Digriet Irjali 240/2007 tagħti lis-sieħeb li miegħu ċ-ċittadin tal-Unjoni għandu relazzjoni 
stabbli, id-dritt ta’ residenza fi Spanja.


