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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0644/2011, imressqa minn Federico Filippini, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar il-proċeduri għall-ħruġ ta’ permess ta’ residenza fl-Irlanda li 
jmorru kontra d-Direttiva 2004/38/KE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Taljan li reċentement mar jgħix l-Irlanda minħabba x-xogħol 
ma’ martu li hija ċittadina Peruvjana. Il-petizzjoni tipprotesta kontra numru ta’ formalitajiet 
mitluba mill-awtoritajiet Irlandiżi li jillimitaw u jdewmu għalxejn id-dritt tal-moviment liberu 
taċ-ċittadini Ewropej u tal-familji tagħhom stipulat fid-Direttiva 2004/38/KE tad-29 ta’ April 
2004.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 t’Ottubru 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, ta’ ċittadinanza Taljana, jilmenta dwar l-allegati ħinijiet ta' ipproċessar mhux 
raġonevoli meħtieġa sabiex il-mara Peruvjana tiegħu tikseb viża Irlandiża għad-dħul għal 
membri tal-familja ta’ ċittadini tal-UE li mhumiex ċittadini tal-UE u dwar dokumenti mhux 
neċessarji li għandhom jiġu sottomessi ma’ applikazzjonijiet għal permess għar-residenza. Hu 
jqis li r-regoli Irlandiżi jmorru kontra l-liġi tal-UE dwar il-moviment ħieles ta' ċittadini tal-
UE.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 
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tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-
Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-
dispożizzjonijiet adottati sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi 
għandhom jinstabu fid-Direttiva 2004/38/KE dwar id-dritt ta' ċittadini tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom li jmorru minn post għal ieħor u li joqogħdu liberament fit-territorju tal-
Istati Membri.

Dwar viżas tad-dħul, kif ipprovdut fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu, fejn 
ċittadin tal-UE jeżerċita d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-
territorju tiegħu, jitlob lil membru tal-familja li hu ċittadin ta' pajjiż terz, ikollu viża tad-dħul. 
L-Istati Membri għandhom jagħtu lil dawn il-persuni kull faċilità sabiex jiksbu l-viżas 
neċessarji li jridu jinħarġu b’xejn kemm jista’ jkun malajr u fuq il-bażi ta’ proċedura 
mgħaġġla.

Dwar id-dokumenti ta’ sostenn li għandhom jiġu annessi mal-applikazzjoni għall-karta ta’ 
residenza, l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva jistipola lista eżawrjenti ta' dokumenti li l-Istati 
Membri jistgħu jeħtieġu sabiex tinħareġ il-karta ta’ residenza. Din id-dispożizzjoni tagħti 
effett legali lill-prinċipju sottostanti deskritt fil-Premessa 14 tad-Direttiva, li jistipula illi “Id-
dokumenti ta' sostenn meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta' 
residenza jew ta' karta ta' residenza għandhom jiġi speċifikati b'mod komprensiv sabiex jiġu 
evitati prattiċi jew interpretazzjonijiet amministrattivi diverġenti li jikkostitwixxu ostaklu 
mhux dovut għall-eżerċizzju tad-dritt ta' residenza taċ-ċittadini ta' l-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom.”

Fil-proċess tal-verifika tal-konformità tad-Direttiva mal-liġi Irlandiża, il-Kummissjoni ressqet 
l-ilmenti tagħha mal-awtoritajiet Irlandiżi dwar it-traspożizzjoni ta’ dawn iż-żewġ 
kwistjonijiet, fost oħrajn.

L-awtoritajiet Irlandiżi rrispondew fil-21 ta’ Frar u fit-13 t’April 2011 u aċċettaw li l-liġi 
Irlandiża għandha bżonn tiġi emendata sabiex tikkonforma ma’ dawn iż-żewġ kwistjonijiet. 

Konklużjoni

Emenda li għandha tassigura li l-liġi Irlandiża tirrispetta b’mod sħiħ id-dispożizzjonijiet 
t’hawn fuq tal-liġi tal-UE waslet fl-aħħar fażi tal-adozzjoni tagħha. Meta tiġi adottata, il-
Kummissjoni trid tivverifika l-konformità tar-regoli Irlandiżi kif emendati mad-Direttiva. 


