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Suġġett: Petizzjoni 1256/2011, imressqa minn A. d'A., ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar il-ksur tad-Direttiva 2004/38/KE minn Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna serje ta’ każijiet ta’ dewmien u diffikultajiet relatati mat-talba 
tiegħu għal karta ta’ residenza Ewropea introdotta fl-20 ta’ Ġunju 2011 fl-għassa ta’ Pariġi.
Dewmien bħal dan seta’ seħħ minħabba l-bidliet fis-sitwazzjoni professjonali tal-petizzjonant, 
li jsostni li dan jikkostitwixxi ksur tad-Direttiva 2004/38/KE u b’mod partikolari tal-
Artikolu 8 tagħha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Id-dritt fundamentali li wieħed joqgħod fi Stat Membru ieħor huwa kkonferit direttament liċ-
ċittadini tal-Unjoni mit-Trattat. Id-Direttiva 2004/38/KE1 għandha l-għan li tiffaċilità l-
eżerċizzju tad-dritt għall-moviment liberu. 

Skont l-Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 2004/38/KE, l-Istati Membri m’għandhomx dritt jimponu 

                                               
1 Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-dritt taċ-ċittadini 
tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, li 
temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 
73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE ĠU L 158, 30.04.2004, p. 77.
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karta ta’ residenza ħlief għall-membri biss tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni li ma jkollhomx 
iċ-ċittadinanza ta’ Stat Membru. Min-naħa l-oħra, id-dritt ta' residenza  taċ-ċittadini Ewropej 
ma jistax ikun soġġett għall-ħruġ ta' karta ta' residenza. 
Madankollu d-Direttiva ma twaqqafx lil Stat Membru milli jipprevedi li ċittadini tal-Unjoni li 
joqogħdu fit-territorju tiegħu jiġu provduti karta ta’ residenza peress li l-ħruġ ta’ tali karta ma 
jikkostitwixxi l-ebda ostakolu għall-eżerċizzju tad-dritt ta’ residenza.  L-awtoritajiet 
kompetenti, minkejja dan, għandhom jinfurmaw liċ-ċittadini, b’mod ċar u mhux ambigwu, li 
l-ħruġ ta’ karta ta’ residenza m’għandu l-ebda impatt fuq id-dritt ta’ residenza tagħhom. 
Sakemm il-possibbiltà għall-Istati Membri li jipprevedu l-ħruġ ta’ karta ta’ residenza tinsab 
biss fil-liġi nazzjonali, l-obbligu għall-awtoritajiet nazzjonali li jivvalutaw il-proċedura għall-
finijiet tal-ħruġ tal-karta ta’ residenza jirriżulta mil-liġi nazzjonali, fil-każ tal-liġi Franċiża, u 
mhux mil-liġi tal-Unjoni.

L-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 2001/38/KE jgħid li l-Istati Membri jistgħu jimponu fuq iċ-
ċittadini tal-Unjoni r-reġistrazzjoni fi ħdan awtoritajiet kompetenti tal-post ta’ residenza, 
attestata minn ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ għal dan l-għan. Skont il-liġi tal-Unjoni, 
minbarra l-formalità tar-reġistrazzjoni, l-Istati Membri ma jistgħu jimponu l-ebda formalità 
amministrattiva oħra fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni. Iżda l-Istati Membri jistgħu wkoll jagħżlu li 
ma jimponux din il-formalità.

Franza għażlet li tittrasponi dan l-obbligu fil-liġi nazzjonali tagħha permezz tal-Liġi 
Nru 2007-1631 tal-20 ta' Novembru 2007 dwar il-kontroll tal-immigrazzjoni, l-integrazzjoni u 
l-ażil, obbligu li qabel ma kienx jeżisti fil-liġi Franċiża.
Madankollu, fin-nuqqas ta' digriet ta’ applikazzjoni, id-dispożizzjoni mhix applikabbli. Iċ-
ċittadini Ewropej għalhekk jistgħu joqogħdu fi Franza mingħajr ma jkunu soġġetti għall-ebda 
proċedura amministrattiva. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ġiet ikkuntattjata direttament mill-petizzjonant diversi drabi u diġà bagħtitlu 
din l-informazzjoni.


