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Suġġett: Petizzjoni 0657/2011, imressqa minn Andrea Benhamed Djalali, ta’ 
ċittadinanza Ungeriża, dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija ċittadina Ungeriża miżżewġa ċittadin Alġerin. Il-koppja kemm-il darba 
bagħtet l-applikazzjoni tagħha għar-riunifikazzjoni tal-familja lill-awtoritajiet kompetenti 
Ungeriżi, liema applikazzjonijiet dejjem inċaħdu. Il-petizzjonanta titlob konformità mad-
Direttiva 2004/38/KE.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-21 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-30 ta’ Mejju 2012

Il-petizzjonanta tagħmel referenza għad-Direttiva 2004/38/KE fil-qasam tal-moviment liberu 
u tar-residenza taċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom. Madankollu, id-Direttiva 
msemmija tapplika għal kull ċittadin tal-UE li jgħix fi Stat Membru “ieħor”. Dan mhux il-każ 
ta’ persuna Ungeriża li tgħix fl-Ungerija.

Barra minn hekk, id-Direttiva 2003/86/KE dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja tkopri 
ċittadini minn pajjiżi terzi u l-membri tal-familja tagħhom, u bħala tali ma tapplikax għal 
ċittadini tal-UE li jixtiequ li jingħaqdu magħhom il-membri tal-familja tagħhom li mhumiex 
ġejjin mill-UE fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom. 

Kif iddikjarat il-Qorti fid-deċiżjoni tagħha C-256/11 Dereci (il-punt 58), id-Direttivi 2003/86 
u 2004/38 ma japplikawx għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jitolbu dritt ta’ residenza biex 
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jingħaqdu ma’ ċittadini tal-Unjoni li huma membri tal-familja tagħhom u li qatt ma użaw id-
dritt tagħhom ta’ moviment liberu u li dejjem kienu joqgħodu fl-Istat Membru fejn huma 
għandhom iċ-ċittadinanza tagħhom. 

Ta’ min iżid, li skont din l-istess deċiżjoni, il-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 m’għandhomx iċ-ċittadinanza ta’ wieħed mill-Istati 
Membri, ikunu jistgħu joqgħodu miegħu/magħha fit-territorju tal-Unjoni, mhuwiex biżżejjed 
biex jiġi aċċettat li ċ-ċittadin tal-UE għandu jibbenefika mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar 
iċ-ċittadinanza tal-Unjoni, hekk kif interpretati mill-Qorti.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li l-petizzjonanta ma tistax tibbenefika mid-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 
msemmija u l-anqas minn dawk tat-Trattat dwar iċ-ċittadinanza tal-Unjoni sakemm is-
sitwazzjoni deskritta ma tinkludi l-ebda fattur ta’ konnessjoni ma’ kwalunkwe sitwazzjoni 
koperta mil-liġi tal-Unjoni. 


