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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1068/2008, imressqa mis-Sinjura Florencia Guillen, ta’ 
ċittadinanza Messikana, dwar inkonvenjenzi kkawżati minn dewmien 
eċċessiv fl-ipproċessar tal-applikazzjoni tagħha għal permess indefinit biex 
tibqa’ fir-Renju Unit, minkejja li hija miżżewġa lil ċittadin tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Messikana residenti fir-Renju Unit flimkien ma’ żewġha Grieg, 
tikkritika t-tul ta’ żmien li ħa l-Uffiċċju tal-Intern tar-Renju Unit fl-ipproċessar tal-
applikazzjoni tagħha għal permess indefinit biex tibqa’ fir-Renju Unit. Skont il-petizzjonanta, 
hija ma setgħetx tivvjaġġa għal aktar minn tmien xhur u kienet imġiegħla tirrifjuta żewġ 
għotjiet mill-British Council u mir-rivista AN minħabba li ma kellha ebda indikazzjoni meta 
kienet se tingħata lura d-dokumenti tagħha tal-ivvjaġġar. Il-petizzjonanta tqis li kienet 
iddiskriminata minħabba li hija Messikana u miżżewġa lil ċittadin tal-UE li mhux Britanniku.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonanta, ċittadina Messikana residenti fir-Renju Unit flimkien ma’ żewġha li hu 
Grieg, tilmenta li l-awtoritajiet tar-Renju Unit naqsu milli jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni 
tagħha għal karta ta’ residenza sal-iskadenza imposta mil-liġi Komunitarja u li żammewlha l-
passaport tagħha għal tmien xhur.

L-Artikolu 18 tat-Trattat KE jistipula li kull ċittadin tal-Unjoni għandu jkollu d-dritt li jmur
minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-Istati Membri, salvi l-
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limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u d-dispożizzjonijiet meħuda biex 
dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi jinsabu 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 tal-membri tal-familja għandu jissaħħaħ bil-ħruġ ta’ dokument imsejjaħ 
‘Karta ta’ residenza ta’ membru ta’ familja taċ-ċittadin tal-Unjoni’ mhux aktar tard minn sitt 
xhur mid-data li fiha jippreżentaw l-applikazzjoni, kif jistipula l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva.

Biex ikun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, ir-Renju Unit daħħal fis-
seħħ ir-Regolamenti 2006 dwar l-Immigrazzjoni (Zona Ekonomika Ewropea).

Ir-Regolament 17 tar-Regolamenti 2006 jittrasponi korrettament l-Artikolu 10 tad-Direttiva 
billi jistipula li s-Segretarju tal-Istat, mal-wasla ta’ applikazzjoni, għandu immedjatament 
joħroġ  ċertifikat ta’ applikazzjoni għall-karta ta’residenza lill-applikant, u l-karta ta’ 
residenza għandha tinħareġ mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data li fiha jaslu l-
applikazzjoni u d-dokumenti.

Fir-rigward tad-dokumenti tal-ivvjaġġar li qed jinżammu, l-Istati Membri huma intitolati li 
jiċċekkjaw li d-dokumenti tal-ivvjaġġar huma ġenwini; madankollu, il-prattika 
amministrattiva li żżomm id-dokumenti oriġinali tal-ivvjaġġar sakemm tittieħed deċiżjoni 
dwar l-applikazzjoni għal karta ta’ residenza tirrappreżenta ostaklu mhux ġustifikat għad-dritt 
taċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament u tmur 
kontra d-Direttiva 2004/38/KE minħabba li dawn id-dokumenti tal-ivvjaġġar  huma meħtieġa 
skont l-Artikoli 4(1) u 5(1) tad-Direttiva biex jiġi eżerċitat id-dritt Komunitarju li tiċċaqlaq u 
tgħix liberament fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor.

It-talba tal-petizzjonanta ġiet reġistrata wkoll bħala lment uffiċjali u l-Kummissjoni se 
tikkuntattja l-awtoritajiet tar-Renju Unit dwar il-każ tagħha.  

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Novembru 2011 (REV)

Il-petizzjonanti, ċittadini tal-UE u membri tal-familja tagħhom, ilmentaw dwar in-nuqqas 
mill-awtoritajiet tar-Renju Unit li jiddeċiedu dwar l-applikazzjonijiet tagħhom għal dokumenti 
ta' residenza skont id-Direttiva 2004/38/KE1 fi żmien l-iskadenza imposta mil-liġi tal-UE. 

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, suġġett għal-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-
dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi 
jistgħu jinsabu fid-Direttiva 2004/38/KE.

Id-Direttiva 2004/38/KE tistipula l-iskadenzi li ġejjin għall-ħruġ tad-dokumenti ta’ residenza:

– ċertifikat ta' reġistrazzjoni (għaċ-ċittadini tal-UE) – li għandu jinħareġ immedjatament (l-
Artikolu 8(2))

                                               
1 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 L158 tat-30 ta’ April 2004, p. 77
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– karta ta' residenza (għall-membri tal-familja mhux ċittadini tal-UE) – għandha tinħareġ fi 
żmien sitt xhur (l-Artikolu 10(1))

– dokument li jiċċertifika residenza permanenti (għaċ-ċittadini tal-UE) – għandu jinħareġ 
malajr kemm jista' jkun (l-Artikolu 19(1))

– karta ta' residenza permanenti (għall-membri tal-familja mhux ċittadini tal-UE) – għandha 
tinħareġ fi żmien sitt xhur (l-Artikolu 20(1))

Sabiex ikun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, ir-Renju Unit daħħal 
fis-seħħ ir-Regolamenti tal-Immigrazzjoni (taż-Żona Ekonomika Ewropea) li jittrasponu kif 
suppost l-iskadenzi tad-Direttiva msemmijin hawn fuq.

Wara l-intervent mill-Kummissjoni Ewropea mal-awtoritajiet tar-Renju Unit, il-problema tad-
dewmien jidher li fl-aħħar ġiet solvuta.

Wara li rċeviet bosta ilmenti individwali rigward id-dewmien fil-ħruġ tad-dokumenti ta' 
residenza fir-Renju Unit, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet tar-Renju Unit fid-19 ta' 
Marzu 2009 u talbithom biex jinfurmawha bil-miżuri kollha li kellhom jittieħdu biex jinħarġu 
d-dokumenti ta' residenza mitluba u biex ix-xogħol b’lura jsir malajr kemm jista’ jkun.

L-awtoritajiet tar-Renju Unit irrikonoxxew, fis-27 ta’ Mejju 2009, li xi applikanti esperjenzaw 
dewmien biex jirċievu deċiżjonijiet u rrikonoxxew in-natura serja tas-sitwazzjoni.

Biex jergħu lura għal standards xierqa tas-servizz xieraq, l-awtoritajiet tar-Renju Unit 
stabbilixxew pjan li jinkludi, fost affarijiet oħra, żieda sinifikanti fin-numru ta’ ħaddiema li 
jaħdmu fuq il-każijiet li jittrattaw l-applikazzjonijiet Ewropej (b’aktar minn 400%), l-
evalwazzjoni u r-ristrutturar tal-pakkett tat-taħriġ tal-persunal, monitoraġġ iktar mill-qrib tal-
prestazzjoni tal-persunal u tal-progress tal-applikazzjonijiet jew skrutinju hekk kif jaslu l-
applikazzjonijiet li jkunu deħlin.

Sabiex jiġu indirizzati l-problemi tar-ritorn tad-dokumenti fil-każijiet pendenti, l-awtoritajiet 
tar-Renju Unit introduċew indirizz elettroniku u linja tat-telefown li jintużaw esklużivament 
għal talbiet tal-klijenti biex jintraddulhom lura l-passaporti tagħhom biex jivvjaġġaw fi żmien 
għaxart ijiem tax-xogħol.

Wara r-ritorn għall-istandards tas-servizz fir-rigward tal-applikazzjonijiet kompluti kollha 
mressqa mid-29 ta’ Lulju 2009 ’l quddiem, il-Kummissjoni baqgħet f’kuntatt u 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet tar-Renju Unit biex jiġi żgurat li x-xogħol b’lura 
tal-applikazzjonijiet il-qodma jkun sar ukoll.

Fil-5 ta' Ottubru 2010, l-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw lill-Kummissjoni li kien sar
xogħol b'lura ta' applikazzjonijiet qodma pendenti u li huma kienu qed joperaw bis-sħiħ fiż-
żmien l-iskadenzi stabbilit fil-liġi tal-UE.

Fi Frar 2011, il-Kummissjoni bagħtet ittri lil 250 ċittadin tal-UE u l-membri tal-familji 
tagħhom, li lmentaw mal-Kummissjoni dwar id-dewmien, u hija infurmathom dwar l-
iżviluppi. Fl-ittri l-petizzjonanti ġew mistiedna biex jindikaw, fi żmien erba’ ġimgħat, jekk 
jaħsbux li l-liġijiet tal-UE kinux għadhom qed jinkisru.

Wara li ma rċeviet l-ebda tali informazzjoni li setgħet turi li l-awtoritajiet tar-Renju Unit 
għadhom qegħdin jiksru l-obbligi tagħhom skont il-liġi tal-UE, il-każijiet kollha ngħalqu 
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f'Mejju 2011.

Il-Kummissjoni se tibqa’ tissorvelja kif l-awtoritajiet tar-Renju Unit jikkonformaw mal-
iskadenzi u se tintervjeni jekk ikun meħtieġ.


