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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0451/2011 imressqa minn Noel Dolan, ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
dwar problemi relatati mar-riunifikazzjoni tal-familja bejn resident ta’ Stat 
Membru li huwa ċittadin tiegħu u ċittadina ta’ pajjiż terz

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant Irlandiż iżżewweġ persuna Bolivjana fi Spanja. Il-koppja applikat għal Kard 
tal-Familja tal-UE, iżda din ġiet miċħuda lilhom mill-awtoritajiet Irlandiżi billi l-konjuġi mill-
pajjiż terz ma kinitx tissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ residenza skont id-Direttiva 2004/38/KE. 
Huwa jallega li hemm diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini tal-UE li jiġu ttrattati differenti skont 
jekk ikunux residenti fi Stat Membru li jkunu ċittadini tiegħu jew le.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjonant, ċittadin Irlandiz miżżewwġ ma’ ċittadina Bolivjana, jilmenta dwar 
diskriminazzjoni inversa mill-awtoritajiet Irlandiżi kontra ċittadini Irlandiżi fir-rigward tad-
dritt tagħhom li jgħixu flimkien mal-membri tal-familja tagħhom li ġejjin minn pajjiż li 
mhuwiex parti mill-UE.

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistipula li kull 
ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jiċċaqlaq minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-
territorju tal-Istati Membri, bil-kundizzjoni li jiġu osservati l-limitazzjonijiet u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati, u l-miżuri li ttieħdu sabiex dawn jiddaħħlu fis-seħħ. Il-
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limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-Direttiva 2004/38/KE1.

Kif stabbilit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva, din id-Direttiva tapplika biss għal ċittadini tal-UE 
li jiċċaqilqu lejn jew li jgħixu fi Stat Membru ieħor li mhumiex ċittadini tiegħu, u għall-
membri tal-familja tagħhom li jakkumpanjawhom jew li jingħaqdu magħhom. 

Iċ-ċittadini tal-UE li joqgħodu fl-Istat Membru li huma ċittadini tiegħu ma jistgħux 
jibbenefikaw mid-drittijiet mogħtija liċ-ċittadini tal-UE li eżerċitaw dan id-dritt u marru 
joqgħodu fi Stat Membru ieħor. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
estendiet dan it-trattament favorevoli anki lil dawk iċ-ċittadini tal-UE li jirritornaw lura fl-
Istat Membru tagħhom wara li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom u għexu fi Stat Membru 
ieħor2 u anki lil dawk iċ-ċittadini tal-UE li eżerċitaw id-drittijiet tagħhom taħt il-protezzjoni 
tat-Trattat fi Stat Membru ieħor mingħajr ma kienu residenti fih3 (pereżempju billi pprovdew 
servizzi fi Stat Membru ieħor mingħajr ma rresjedew fih).

Biex tgħin lill-Istati Membri li jinsabu mħassbin dwar l-abbuż possibbli ta’ din il-
ġurisprudenza biex japplikaw dawn ir-regoli b’mod korrett, il-Kummissjoni stabbiliet linji 
gwida f’Lulju 20094. Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li abbuż tal-liġi tal-UE dwar il-moviment 
ħieles jista’ jseħħ ukoll meta ċittadini tal-UE li l-familjari tagħhom li mhumiex ġejjin mill-UE 
ma jistgħux jingħaqdu magħhom fl-Istat Membru tal-oriġini tagħhom, minħabba li l-
applikazzjoni tar-regoli tal-immigrazzjoni nazzjonali ma tippermettix li dan iseħħ, imorru 
joqgħodu fi Stat Membru ieħor għall-iskop uniku li, hekk kif jerġgħu lura lejn l-Istat Membru 
ta’ domiċilju, jevadu l-liġi nazzjonali li fixklet l-isforzi tagħhom biex jgħaqqdu l-familja 
limkien mill-ġdid, billi jinvokaw id-drittijiet tagħhom skont il-liġi tal-UE.

Il-Kummissjoni indikat li l-karatteristiċi li jiddefinixxu l-linja bejn l-użu ġenwin u dak 
abbużiv tal-liġi tal-UE għandhom ikunu bbażati fuq il-valutazzjoni dwar jekk l-eżerċizzju tad-
drittijiet tal-UE fi Stat Membru, li minnu jkunu qed jerġgħu lura ċ-ċittadini tal-UE u l-membri 
tal-familja tagħhom, kienx wieħed ġenwin u effettiv. F’każijiet bħal dawn, iċ-ċittadini tal-UE 
u l-familji tagħhom huma protetti mil-liġi tal-UE dwar il-moviment ħieles. Din il-
valutazzjoni, madanakollu, tista’ ssir biss skont kull każ individwali.

F’ġurisprudenza riċenti, madanakollu, il-Qorti eżaminat mistoqsijiet relatati mad-drittijiet ta’ 
residenza li jistgħu jingħataw lill-membri tal-familja li mhumiex mill-UE ta’ ċittadini tal-UE 
li joqgħodu fil-pajjiż taċ-ċittadinanza tagħhom bis-saħħa taċ-ċittadinanza tal-UE ta’ dawn tal-
aħħar.

Fis-sentenza Ruiz Zambrano5, il-Qorti ddikjarat li l-Artikolu 20 tat-TFUE, li jagħti l-istatus ta’ 

                                               
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

2 Sentenzi tal-Qorti tas-7 ta’ Lulju 1992 fil-kawża C-370/90 Singh (Ġabra 1992, p. I-4265) u 
tal-11 ta’ Diċembru 2007 fil-kawża C-291/05 Eind (Ġabra 2007, paġ. I-10719) 

3 Sentenza tal-Qorti tal-11 ta’ Lulju 2002 fil-kawża C-60/00 Carpenter (Ġabra 2002, p. I-
6279)

4 COM(2009)313 finali
5 Sentenza tal-Qorti tat-8 ta’ Marzu 2011 fil-Kawża C-34/09 Ruiz Zambrano (għadha mhix 
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ċittadin tal-UE lil kull persuna li għandha ċ-ċittadinanza ta’ Stat Membru, jeskludi miżuri 
nazzjonali li għandhom l-effett li jċaħħdu liċ-ċittadini tal-UE milli jgawdu b’mod ġenwin is-
sustanza tad-drittijiet mogħtija lilhom bis-saħħa tal-istatus tagħhom bħala ċittadini tal-UE. 
Għaldaqstant, minn din id-dispożizzjoni, il-qorti kisbet dritt ta’ residenza fi Stat Membru għal 
ċittadini ġenituri li mhumiex mill-UE ta' tfal żgħar dipendenti li huma ċittadini tal-UE, u li 
kieku le, dawn it-tfal kienu jiġu mġiegħla jitilqu mit-territorju tal-Unjoni u għaldaqstant ikunu 
mċaħħda milli jgawdu b’mod ġenwin is-sustanza tad-drittijiet mogħtija lilhom bis-saħħa tal-
istatus tagħhom bħala ċittadini tal-UE.

Fis-sentenza Dereci1, il-Qorti pprovdiet aktar kjarifiki dwar ir-regola li kienet ifformulat fis-
sentenza Ruiz Zambrano, fejn iddikjarat li dan huwa kriterju speċifiku, relatat ma' 
sitwazzjonijiet fejn dritt ta' residenza ma jistax, b’eċċezzjoni, jiġi mċaħħad lil membru tal-
familja li mhuwiex mill-UE ta’ ċittadin tal-UE, minħabba li l-effikaċja taċ-ċittadinanza tal-UE 
li dak iċ-ċittadin igawdi minnha tista' nkella tiġi mxekkla.

Il-Qorti kompliet tindika li l-fatt biss li ċittadin tal-UE ikollu xewqa, għal raġunijiet 
ekonomiċi jew biex iżomm il-familja tiegħu flimkien fit-territorju tal-Unjoni, li l-membri tal-
familja tiegħu/tagħha li mhumiex mill-UE jkunu jistgħu joqgħodu miegħu/magħha, mhuwiex 
biżżejjed biex jiġi aċċettat li ċ-ċittadin tal-UE se jiġi mġiegħel jitlaq mit-territorju tal-Unjoni 
jekk il-membri tal-famija tiegħu/tagħha ma jingħatawx dritt ta' residenza. 

Barra minn hekk, il-qorti ddikjarat li l-awtoritajiet jew il-qrati nazzjonali għandhom 
jivvalutaw jekk ċaħda ta’ għoti ta’ dritt ta’ residenza xxekkilx id-dritt għall-protezzjoni tal-
ħajja tal-familja fuq bażi individwali għal kull każ – fid-dawl tal-Artikolu 7 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-UE, f’sitwazzjonijiet koperti mil-liġi tal-UE, u fid-dawl tal-
Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, fejn il-liġi tal-UE mhijiex 
applikabbli. 

Fil-każ tal-petizzjonant, m’hemm xejn ovvju li jiddetermina jekk il-ġurisprudenza tal-Qorti 
tagħtix lill-konjuġi tiegħu d-dritt ta' residenza fl-Irlanda. Il-każ tiegħu għandu jiġi evalwat 
mill-awtoritajiet Irlandiżi u mill-qrati Irlandiżi li japplikaw il-liġi tal-UE, hekk kif interpretata 
mill-qorti.

L-ambitu tad-deċiżjoni Zambrano attwalment qed jiġi ttestjat f’każijiet li għad baqagħlhom 
jinstemgħu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, li hija l-unika entità li tista' tagħti interpretazzjoni 
awtorevoli tal-liġi tal-UE.

Konklużjoni

Ladarba kull dritt li jaqa’ taħt il-ġurisprudenza msemmija tal-Qorti jiddependi b’mod kritiku 
fuq is-sitwazzjoni personali ta’ kull applikant, il-petizzjonant għandu jiddefendi d-drittijiet 
tiegħu quddiem l-awtoritajiet Irlandiżi u l-qrati Irlandiżi.

                                                                                                                                                  
ippubblikata)

1 Sentenza tal-Qorti tal-15 ta’ Novembru 2011 fil-Kawża C-256/11 Dereci (għadha mhix 
ippubblikata)


