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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0739/2012, imressqa minn Marco Lamperti, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar il-permess ta’ residenza għall-koabitazzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipproponi l-istabbiliment ta’ permess ta’ residenza għal raġunijiet ta’ 
koabitazzjoni, li jippermetti lill-koppji magħmula minn ċittadin tal-UE u ċittadin minn pajjiż 
mhux membru fl-UE jgħixu flimkien fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Ottubru 2012.
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Fil-liġi tal-UE, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-riunifikazzjoni tal-familja huma 
stabbiliti fid-Direttiva 2003/86/KE 1  dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja  ta’ ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi (minn hawn ’il quddiem “id-Direttiva dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja”) u 
fid-Direttiva 2004/38/KE2 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri (minn hawn ’il 
quddiem “id-Direttiva dwar il-moviment liberu”). 
Id-Direttiva dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja tkopri biss ċittadini ta’ 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 u l-konjuġi tagħhom li mhumiex ċittadini tal-UE fi Stat 
Membru tal-UE. Peress li l-petizzjonant hu ċittadin tal-UE, id-Direttiva dwar ir-
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EN:PDF
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riunifikazzjoni tal-familja ma tapplikax għalih.
Id-Direttiva dwar il-moviment liberu tapplika biss għal ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu lejn jew 
jgħixu fi Stat Membru ieħor li mhux dak li huma ċittadini tiegħu, għaldaqstant ikunu qed 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ta’ moviment liberu. F’sitwazzjonijiet bħal dawn biss iċ-
ċittadini tal-UE jistgħu jinvokaw dritt skont din id-Direttiva li jingħaqdu magħhom jew ikunu 
akkumpanjati mill-membri tal-familja tagħhom, bħall-konjuġi tagħhom, minkejja ċ-
ċittadinanza ta’ dawn il-membri tal-familja. Peress li l-petizzjonant huwa ċittadin Taljan li 
jgħix fl-Italja, id-Direttiva dwar il-moviment liberu ma tapplikax għalih.
B’riżultat ta’ dan, din tibqa’ kwistjoni għal-leġiżlazzjoni nazzjonali Taljana li tistabbilixxi 
regoli dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja, permessi ta’ residenza u visas, għaċ-
ċittadini tagħha stess u għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Huma l-awtoritajiet Taljani li jiddeċiedu 
lil min jagħtu jew jiċħdu d-dħul fit-territorju tagħhom. 
Li kieku s-sitwazzjoni tal-petizzjonant kienet differenti, u kien eżerċita, pereżempju, id-dritt 
tiegħu tal-moviment liberu skont id-Direttiva dwar il-Moviment Liberu u mar jgħix fi Stat 
Membru ieħor, is-sieħba tal-petizzjonant, fil-fatt, kien ikollha d-dritt li jkollha d-dħul u r-
residenza tagħha ffaċilitati skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva. 
Din il-proċedura ta’ faċilitazzjoni tagħti lis-sieħeb li miegħu iċ-ċittadin tal-Unjoni għandu 
relazzjoni vverifikata fit-tul, id-dritt li jissottometti applikazzjoni għall-ħruġ ta’ permess ta’ 
residenza u tobbliga l-Istat Membru jagħmel studju estensiv taċ-ċirkostanzi personali. 
Għaldaqstant l-Istat Membru jrid jiġġustifika kwalunkwe ċaħda ta’ dħul jew residenza f’każ 
bħal dan.  

L-informazzjoni pprovduta fil-petizzjoni twassal għall-konklużjoni li s-sitwazzjoni tal-
petizzjonant mhix koperta mill-leġiżlazzjoni tal-UE; lanqas mid-Direttiva dwar ir-
riunifikazzjoni tal-familja (peress li huwa ċittadin tal-UE) u lanqas mid-Direttiva dwar il-
moviment liberu (peress li huwa jgħix fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza tiegħu u għaldaqstant 
mhux qed jeżerċita d-dritt tiegħu tal-moviment liberu). 
Konsegwentement, il-Kummissjoni mhix kompetenti li tintervjeni f’isem il-petizzjonant skont 
il-liġi tal-UE.


