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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0923/2011, imressqa minn O.D., ta’ ċittadinanza Litwana, dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE f’Ġibiltà

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija ta’ nazzjonalità Litwana, u żewġha huwa ta’ nazzjonalità Ukraina. It-
tnejn li huma għandhom permess ta’ residenza li nħarġilhom mill-awtoritajiet f’Ġibiltà. L-
Ambaxxata Litwana informatha li żewġha jeħtieġ viża biex jgħix il-Litwanja. Madankollu, il-
petizzjonanta tqis li żewġha m’għandux għalfejn japplika għal viża għal-Litwanja skont id-
Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. Il-petizzjonanta 
titlob lill-Parlament Ewropew għal kjarifika.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin
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 meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi 
jinsabu fid-Direttiva 2004/38/KE1.

                                               
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 
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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 joqogħdu fl-Istat Membru li huma ċittadini tiegħu ma jistgħux 
jibbenefikaw mid-drittijiet mogħtija liċ-ċittadini tal-UE li eżerċitaw dan id-dritt u marru 
joqogħdu fi Stat Membru ieħor. Madankollu l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
estendiet dan it-trattament favorevoli anki għal dawk iċ-ċittadini tal-UE li jirritornaw lejn l-
Istat Membru tal-orġini tagħhom wara li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment 
ħieles u għexu fi Stat Membru ieħor1.

Għalhekk jidher li l-petizzjonanta tinsab f’sitwazzjoni koperta bil-liġi tal-UE dwar id-dritt li 
ċittadin tal-UE jiċċaqlaq u jirresjedi b’mod ħieles fi ħdan it-territorju tal-Unjoni (il-
petizzjonanta biħsiebha tmur lura fl-Istat Membru ta’ oriġini tagħha wara li tkun eżerċitat id-
dritt tagħha u tkun irresediet fi Stat Membru ieħor).

Kif previst fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu, fejn iċ-ċittadin tal-UE 
jeżerċita d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tiegħu, jitlob lill-membru tal-
familja li jkun ċittadin ta’ pajjiż terz li jkollu viża tad-dħul. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
lil dawn il-persuni kull faċilità li jiksbu l-viżi neċessarji li għandhom jinħarġu bla ħlas kemm 
jista' jkun malajr u fuq il-bażi ta' proċedura mgħaġġla.

Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea2, tali membri tal-familja 
għandhom kemm id-dritt li jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru kif ukoll li jiksbu viża tad-
dħul għal dak l-iskop. 

L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva jipprovdi wkoll li l-pussess ta’ karta ta’ residenza valida kif 
imsemmi fl-Artikolu 10 tad-Direttiva, jeżenta lill-membri tal-familja ta’ ċittadin tal-UE li 
ġejjin minn pajjiż terz, jakkumpanjawh jew jingħaqdu miegħu fi Stat Membru li mhuwiex dak 
tan-nazzjonalità tiegħu, mir-rekwiżit tal-viża. Mill-informazzjoni pprovduta mill-
petizzjonanta jidher li l-konjugu tagħha għandu dokument ta’ residenza ta’ membru tal-
familja ta’ ċittadin tal-UE li hemm referenza għalih fl-Artikolu 10 tad-Direttiva, maħruġ mill-
awtoritajiet ta' Ġibiltà. Jekk dan jiġi kkonfermat, l-Artikolu 5(2) jirrikjedi li l-awtoritajiet 
Litwani jippermettu d-dħul bla viża fil-Litwanja lil membru tal-familja minn pajjiż terz li 
jkollu dokument ta' residenza li jirreferi għal membru tal-familja ta' ċittadin tal-UE meta dak 
iċ-ċittadin tal-UE jkun ta' nazzjonalità Litwana li jkun eżerċità d-dritt tiegħu għall-moviment 
ħieles u residenza fl-UE.

Sabiex tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, il-Litwanja skedat 
abbozz ta’ proposta leġiżlattiva biex temenda l-liġi dwar l-Istatus Legali tal-Istranġieri Nru 
IX-2206 tad-29 ta’ April 2004, kif emendata l-aħħar fit-22 ta’ Lulju 2009 bil-Liġi Nru XI-
392, li tittrasponi b’mod sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva. Huwa skedat 
li jkun hemm diskussjoni dwar l-abbozz tal-liġi fis-sessjoni tal-parlament nazzjonali tar-
                                                                                                                                                  

jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, ĠU L 158 tat-30 ta' April 2004, p. 77
1 Sentenzi tal-Qorti tas-7 ta’ Lulju 1992 fil-kawża C-370/90 Singh (Rec. 1992, p. I-4265) u 

tal-11 ta’ Diċembru 2007 fil-kawża C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719) 
2 Ara, inter alia, is-sentenza tal-Qorti tal-31 ta’ Jannar 2006 fil-kawża C-503/03 il-

Kummissjoni v Spanja (Rec. 2006, p. I-1097).
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rebbiegħa 2012, filwaqt li d-dħul fis-seħħ tagħha huwa previst għal bejn xahrejn u tliet xhur 
wara l-adozzjoni (f’Awwissu-Settembru 2012).

Konklużjoni

Jekk jiġi kkonfermat li l-konjugu tal-petizzjonanta għandu dokument ta’ residenza ta’ membru 
tal-familja ta’ ċittadin tal-UE kif imsemmi fl-Artikolu 10 tad-Direttiva, u li huwa maħruġ 
mill-awtoritajiet ta’ Ġibiltà, l-awtoritajiet tal-Litwanja jkunu meħtieġa jippermettu d-dħul bla 
viża fil-Litwanja lil membru tal-familja minn pajjiż terz li jkollu dokument ta' residenza li 
jirreferi għal membru tal-familja ta' ċittadin tal-UE meta dak iċ-ċittadin tal-UE jkun ta' 
nazzjonalità Litwana li jkun eżerċità d-dritt tiegħu għall-moviment ħieles u residenza fl-UE. 

F’tali każ, l-iktar għajnuna effettiva tkun li jsir rikors għan-netwerk SOLVIT. Is-SOLVIT 
huwa netwerk online biex jissolvew il-problemi fejn l-Istati Membri tal-UE jaħdmu flimkien 
biex isolvu b’mod prammatiku il-problemi li jinħolqu mill-applikazzjoni ħażina tal-liġi dwar 
is-Suq Intern minn awtoritajiet pubbliċi, bla ħlas u bi skadenza qasira ta’ għaxar ġimgħat1.

Jekk il-problema tibqa’ mhux solvuta, jew jekk il-petizzjonanta tqis li s-soluzzjoni proposta 
mhux aċċettabbli, hija mistiedna tinforma lill-Kummissjoni Ewropea sabiex il-kwistjoni 
tkompli tiġi segwita. 

Jaf ikun ukoll fl-interess tal-petizzjonanta li tuża l-mezzi ta’ rimedju disponibbli fil-livell 
nazzjonali li, bħala regola, jippermettu lill-petizzjonanta tiddefendi d-drittijiet tagħha b’mod 
aktar dirett u aktar personali. Fejn il-petizzjonanta tkun sofriet ħsara, il-qrati nazzjonali biss 
jistgħu joffrulha riparazzjoni. Barra minn hekk, peress li hemm limitu ta’ żmien fuq il-mezzi 
nazzjonali ta’ rimedju, jekk il-petizzjonanta ma tużahomx malajr, taf titlef id-drittijiet tagħha 
għal rimedju fil-livell nazzjonali.

                                               
1 Dettalji ulterjuri dwar in-netwerk SOLVIT huma disponibbli f’dan l-indirizza 
elettroniku: http://ec.europa.eu/solvit.


