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Suġġett: Petizzjoni 0297/2011, imressqa minn M.S., ta’ ċittadinanza Sri Lankiża, dwar 
l-applikazzjoni tiegħu biex jikseb in-nazzjonalità Ċeka  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ta’ nazzjonalità Sri Lankiża u ngħata l-ażil fir-Repubblika Ċeka mill-
2003. Huwa għandu sieħba Ċeka li flimkien għandhom tifel ta’ nazzjonalità Ċeka. Huwa 
applika għaċ-ċittadinanza Ċeka, iżda l-applikazzjoni tiegħu ġiet irrifjutata billi huwa qiegħed. 
Meta applika għal permess tar-residenza għal residenza fuq perjodu twil, din l-applikazzjoni 
ġiet irrifjutata wkoll. Skont l-awtoritajiet Ċeki, huwa l-ewwel għandu jirritorna l-permess tal-
ażil tiegħu. Il-petizzjonant ma jifhimx għaliex l-ewwel għandu jirritorna dan il-permess u qed 
jibża’ li mingħajr dan id-dokument mhux se jkun jista’ jibqa’ japplika għal permess tar-
residenza. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jgħinu. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Id-drittijiet li għandhom jingħataw mill-Istati Membri tal-UE liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, li 
ngħataw stat ta’ refuġjat, ġew armonizzati fil-livell tal-Unjoni Ewropea mid-Direttiva tal-
Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta’ April 2004, dwar livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-
istat ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala refuġjati jew bħala 
persuni li inkella jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw it-trattament ugwali bejn il-benefiċjarji tal-istat ta’ refuġjat 
u ċ-ċittadini fir-rigward ta’ wħud minn dawn id-drittijiet. 
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B’mod partikolari, skont l-Artikolu 26(1) u (2) tad-Direttiva, l-Istati Membri għandhom l-
obbligu li jawtorizzaw lir-refuġjati sabiex jieħdu parti f’attivitajiet ta’ xogħol bħala impjegati 
jew xogħol għal rashom.  Barra  minn hekk, huma għandhom jiżguraw li attivitajiet bħal ma 
huma opportunitajiet relatati ma’ xogħol għal adulti, taħriġ vokazzjonali u esperjenza prattika 
fuq il-post tax-xogħol huma offruti lil benefiċjarji ta’ stat ta’ refuġjat, taħt kondizzjonijiet 
ekwivalenti għal ċittadini nazzjonali.

Skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva, l-Istati Membri għandhom joħorġu lill-benefiċjarji ta’ stat 
ta’ refuġjat permess ta’ residenza li jrid ikun validu għal mill-inqas tliet snin u jiġġedded.   Il-
kundizzjonijiet li taħthom jista’ jiġi rtirat permess ta’ residenza huma elenkati b’mod 
eżawrjenti u ma jirrigwardawx il-każijiet fejn refuġjat rikonoxxut sempliċiment japplika għal 
permess ta’ residenza għat-tul. 

Madankollu, fir-rigward tar-rifjut tal-awtoritajiet Ċeki milli jagħtu ċittadinanza Ċeka lil 
refuġjat rikonoxxut, hija r-responsabilità ta’ kull Stat Membru li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet 
għall-kisba u t-telf taċ-ċittadinanza tiegħu. Dawn il-kwistjonijiet ma jaqgħux fl-ambitu tal-liġi 
tal-Unjoni u, għalhekk, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza li tintervieni.

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE (“id-Direttiva dwar ir-Residenza għat-Tul”) ġiet 
emendata fl-20111 biex tkopri wkoll lill-benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, jiġifieri r-
refuġjati u l-benefiċjarji ta’ protezzjoni sussidjarja. Skont id-Direttiva emendata, il-
benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali jistgħu jingħataw permess ta’ residenza għat-tul 
wara li jkunu ilhom 5 snin joqogħdu fi Stat Membru b’mod kontinwu u legali. Wara li 
jinkiseb dan l-istat u skont ċerti kundizzjonijiet, huma jkunu jistgħu jiċċaqilqu fi Stat Membru 
ieħor, fejn ikunu jistgħu jiksbu permess ta’ residenza għat-tul. 

L-Istati Membri għandhom jittrasponu d-Direttiva fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom sal-20 
ta’ Mejju 2013. F’dan ir-rigward, bħala regola ġenerali, il-benefiċjarji tal-protezzjoni 
internazzjonali jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet stipolati fid-Direttiva biss ladarba jkun skada l-
limitu taż-żmien. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tistax issegwi dan il-każ billi m’hemm l-ebda informazzjoni li tinsika l-
possibilità ta’ ksur tal-liġi tal-UE. Jekk jixtieq, il-petizzjonant jista’ jikkonsulta konsulent 
legali u/jew organizzazzjoni mhux governattiva fir-Repubblika Ċeka biex jikseb aktar 
informazzjoni dwar il-proċeduri nazzjonali rilevanti għall-każ tiegħu.
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