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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1110/2011 imressqa minn Silvia Hecker ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-fatt li l-awtoritajiet Ġermaniżi ma ħarġux viża lir-raġel 
Eġizzjan tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta li s’issa l-awtoritajiet Ġermaniżi rrifjutaw li joħorġu viża lir-raġel 
Eġizzjan tagħha, li hija żżewġet fl-Eġittu fl-2008. Il-petizzjonanta, li tixtieq tagħmel użu mill-
possibilità ta’ riunifikazzjoni tal-konjuġi u, għalhekk, minn permess ta’ residenza permanenti 
fil-Ġermanja għar-raġel Eġizzjan tagħha, diġà ressqet l-ilment tagħha quddiem il-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż li, madankollu, irrefera għall-appell li l-
petizzjonanta u r-raġel tagħha ressqu quddiem il-qorti amministrattiva f’Berlin wara li l-
Ministeru Ġermaniż għall-Affarijiet Barranin, fost l-oħrajn, iġġustifika ċ-ċaħda ta’ viża abbażi 
tas-suspett li ż-żwieġ kien żwieġ ta’ konvenzjenza. Għalhekk il-petizzjonanta, li tħoss li qed 
jinkisrulha d-drittijiet fundamentali tagħha għal familja u għall-ħajja familjari, u li mhix se 
tibqa’ tlaħħaq mal-ispejjeż inkorsi għaż-żjarat kontinwi lejn l-Eġittu, titlob lill-Parlament 
Ewropew biex jintervjeni u jiżgura li l-Ġermanja tikkonforma mal-leġiżlazzjoni applikabbli 
tal-UE f’dan il-qasam.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Id-Direttiva 2003/86/KE dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi u l-membri tal-familja tagħhom, u ma japplikax għal ċittadini tal-UE li jixtiequ li 
jingħaqdu magħhom membri tal-familja li mhumiex fl-UE. 



PE487.877v01-00 2/2 CM\899900MT.doc

MT

Id-Direttiva 2004/38/KE dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri li tapplika għal 
ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu, jew jgħixu, fi Stat Membru differenti minn dak li tiegħu 
għandhom iċ-ċittadinanza.   Skont din id-Direttiva, iċ-ċittadini tal-UE li jeżerċitaw id-dritt 
għall-moviment liberu u li jiċċaqilqu fi Stat Membru ieħor biss għandhom id-dritt li jkunu 
akkumpanjati mill-membri tal-familja tagħhom, ta’ kwalunkwe nazzjonalità.

Konklużjoni

Peress li l-petizzjonanta hija ċittadina tal-UE u tirrisjedi fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza 
tagħha u għalhekk mhux qiegħda teżerċita d-dritt tagħha għall-moviment liberu, l-ebda liġi 
tal-UE ma hija applikabbli għall-każ tagħha. 


