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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0851/2007, imressqa minn Frankie Edwards, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar il-ħruġ ta’ karta ta’ residenza lil ċittadin Eġizzjan li huwa r-raġel 
ta’ ċittadina Brittanika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Brittanika li tgħix fi Franza, fl-2007 iżżewġet ċittadin Eġizzjan u 
ħadet l-azzjoni meħtieġa biex tikseb karta ta’ residenza għal żewġha. Il-petizzjonanta tafferma 
li l-prefettura ta’ Pariġi għarrfitha li hija se jkollha tmur l-Eġittu. Il-konslu Franċiż fil-Kajr 
għarrfu li huwa se jkollu bżonn japplika għal riunjoni tal-familja, iżda l-proċedura tieħu tmien 
xhur. Il-petizzjonanta toġġezzjona għall-fatt li hija ma tistax tgħix flimkien ma’ żewġha fi 
Franza matul dak il-perjodu.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

‘Il-petizzjonanta hi ċittadina Brittanika li tgħix fi Franza. Hi tilmenta dwar il-fatt li Franza 
rrifjutat li tagħti “Karta ta’ residenza ta’ membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni” lir-raġel 
Eġizzjan tagħha bi ksur tal-Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 2004/38/KE.

Wara l-ittra tal-Kummissjoni lill-awtoritajiet Franċiżi tal-4 ta’ April 2008, fir-risposta tat-12 
ta’ Ġunju 2008, Franza spjegat li r-raġel tal-petizzjonanta daħal fi Franza f’Ottubru 2002 
b’viża ta’ residenza fit-tul li ngħatatlu fil-qafas tar-riunifikazzjoni tal-familja mal-mara 
preċedenti li kellu, li kienet ċittadina Amerikana. Wara d-divorzju tiegħu, l-awtoritajiet 
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Franċiżi ma ġeddulux il-karta ta’ residenza tiegħu f’Novembru 2005 minħabba li hu ma baqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għal tali tiġdid. Minkejja dan, baqa’ fi Franza, iżżewweġ 
lill-petizzjonanta f’Jannar 2007 u talab li jingħata karta ta’ residenza ta’ membru tal-familja 
ta’ ċittadin tal-Unjoni. L-awtorità kompetenti tal-pulizzija (prefettura) rrifjutaw li jagħtuh tali 
karta, minħabba li kien daħal fi Franza b’mod illegali.

Madankollu, fir-risposta tagħha, Franza tikkunsidra li l-awtoritajiet tal-pulizzija aġixxew bi 
ksur tad-Direttiva 2004/38/KE billi rrifjutaw li jagħtu lir-raġel tal-petizzjonanta l-karta ta’ 
residenza li diġà ssemmiet hawn fuq. L-awtoritajiet Franċiżi wiegħdu li jitolbu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-pulizzija jerġgħu jikkunsidraw id-dossier u jikkuntattjaw lir-raġel 
tal-petizzjonanta minħabba dan il-fatt.

Il-Kummissjoni informat lill-petizzjonant dwar dawn l-iżviluppi u qiegħda ssegwi l-każ mill-
qrib. ‘

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Diċembru 2012 (REV)

Fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni kienet indikat li wara l-iskambju tal-
ittri mal-awtoritajiet Franċiżi fir-Rebbiegħa tal-2008, dawn kienu rrikonoxxew, f'Ġunju tal-
2008, li l-awtoritajiet kompetenti kienu aġixxew bi ksur tad-Direttiva 2004/38/KE meta 
rrifjutaw li jagħtu lil żewġ il-petizzjonant il-karta ta' residenza bħala membru tal-familja ta' 
ċittadin tal-Unjoni Ewropea. L-awtoritajiet Franċiżi kienu kkommettew ruħhom ukoll li 
jagħtu struzzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti sabiex dawn jikkunsidraw mill-ġdid l-
applikazzjoni ta' żewġ il-petizzjonant u jikkontattjawh f'dan ir-rigward.

Il-Kummissjoni segwiet il-kuntatti tagħha mal-awtoritajiet Franċiżi sabiex tikkjarifika s-
sitwazzjoni amministrattiva mqajma mill-petizzjonant.  

Fid-19/01/2009, il-petizzjonant informa lill-Kummissjoni li żewġha finalment ġie permess 
jidħol Franza. Riżultat ta' dan, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-kwistjoni mqajma mill-
petizzjonant kienet ġiet solvuta u ddeċidiet li tagħlaq il-proċedura ta' ksur tat-08/10/2009. 


