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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1065/2010, imressqa minn Dominik Kohlhagen, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet 
taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u 
jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri mill-awtoritajiet Belġjani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-mod li bih l-awtoritajiet lokali f’Saint-Gilles (Brussell) trattaw 
applikazzjoni għal permess ta’ residenza li ntbagħtet fis-26 ta’ Frar 2010 minn martu, li hi 
mill-Côte d’Ivoire. Il-petizzjonant jiddikjara li, għalkemm martu diġà kellha permess ta’ 
residenza Franċiża, hija kellha tmur l-uffiċċju tal-awtorità lokali 12-il darba qabel ma fl-aħħar 
qalulha li kellha tirċievi l-permess f’Novembru. Huwa jenfasizza wkoll li l-awtoritajiet lokali 
talbu lil martu tissottometti dokumenti li mhumiex imsemmija fid-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-
Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-
Istati Membri, u li talbuha tħallas tariffa tal-ipproċessar li hija 10 darbiet ogħla minn dik li 
tintalab lil ċittadini Belġjani. Għalhekk il-petizzjonant qed jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga dan il-każ, liema każ ikkawża lilu u lil martu stress mentali u spejjeż finanzjarji.

2. Ammissibiltà

Ġiet iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012
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Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż residenti fil-Belġju, wara li ċċaqlaq minn Pariġi lejn 
Brussell ma’ martu, ċittadina tal-Côte d'Ivoire. Hu jallega l-ksur ta’ bosta dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 2004/38/KE1 mill-awtoritajiet Belġjani fit-trattament tal-applikazzjoni għal 
rikonoxximent tad-dritt ta’ residenza ta’ martu.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni Ewropea diġà kkuntattjat lill-petizzjonant li, sadattant, ressaq ukoll ilment 
kontra l-Belġju.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni talbet spjegazzjoni 
mingħand l-awtoritajiet Belġjani fit-8 ta’ Novembru 2011. 

B’mod partikolari, il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-awtoritajiet Belġjani dwar l-
allegazzjonijiet li ġejjin tal-petizzjonant, li juru n-nuqqas ta’ konformità ma’ ċerti 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE: 

- L-awtoritajiet talbu lill-mara tal-petizzjonant biex tipprovdi l-kuntratt tal-kera u l-kondotta 
tagħha, u infurmawha li t-talba għal permess ta’ residenza ma tistax tiġi introdotta ħlief wara 
r-reġistrazzjoni formali fil-Belġju taż-żwieġ tagħha mal-petizzjonant. Madankollu, la l-
kuntratt ta’ kera u lanqas il-kondotta mhuma prerekwiżit għar-rikonoxximent tad-dritt ta’ 
residenza skont l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2004/38/KE, li jinkludi l-lista komprensiva tad-
dokumenti li l-Istati Membri jistgħu jitolbu għall-ħruġ ta’ permess ta’ residenza. Din id-
dispożizzjoni ma tippermettix aktar lill-awtoritajiet nazzjonali li jżidu kundizzjonijiet oħrajn 
addizzjonali. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni talbet ukoll lill-awtoritajiet Belġjani biex 
jiċċaraw fiex tikkonsisti r-reġistrazzjoni tal-att taż-żwieġ li jiġi mitlub f’dan il-każ.

- L-awtoritajiet Belġjani talbu lill-mara tal-petizzjonant biex tħallas EUR 42.50 għall-ħruġ ta’ 
permess ta’ residenza. Madankollu, l-Artikolu 25(2) tad-Direttiva 2004/38/KE jipprovdi li l-
permess ta’ residenza ta’ membru tal-familja jinħareġ mingħajr ħlas jew inkella bi ħlas ta’ 
dritt li ma jaqbiżx dak li jintalab miċ-ċittadini nazzjonali għal dokumenti simili. Meta wieħed 
iqis li l-karti tal-identità nazzjonali taċ-ċittadini Belġjani huma dokument simili li jittieħed 
bħala marka ta’ fiduċja skont l-Artikolu 25(2) imsemmi hawn fuq, il-Kummissjoni talbet lill-
awtoritajiet Belġjani biex jinformawha jekk l-ammont ta’ EUR 42.50 li ntalab għall-ħruġ ta’ 
permess ta’ residenza ta’ membru tal-familja huwiex ekwivalenti għall-ammont li jintalab 
għall-ħruġ ta’ karta tal-identità għal ċittadin Belġjan. 

- L-awtoritajiet Belġjani indikaw li, b’konformità mal-istruzzjonijiet tal-Uffiċċju tal-
Immigrazzjoni, l-applikazzjoni għal rikonoxximent tad-dritt ta' residenza ta' konjuġi ċittadin 
ta' pajjiż terz li jakkumpanja ċ-ċittadin tal-UE tiġi ttrattata bħala applikazzjoni għal 
riunifikazzjoni tal-familja ta’ barrani residenti f’pajjiż terz. Madankollu, fil-fehma tal-
Kummissjoni, tali trattament tal-każ tal-mara tal-petizzjonant jinterpreta b’mod ħazin id-dritt 
ta’ residenza mogħti mill-Artikolu 21 tat-TFUE u d-Direttiva 2004/38/KE għall-membri tal-
familja ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jakkumpanjaw ċittadin tal-UE li jeżerċita d-dritt tiegħu tal-
moviment liberu. 
                                               
1 ĠU L 158, 30.04.2004, p. 77
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Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tkompli din l-analiżi fid-dawl tal-fehma li se tagħti l-amministrazzjoni 
Belġjana, u se tinforma lill-Parlament Ewropew dwar l-azzjoni li se tieħu.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012.

L-awtoritajiet Belġjani għadhom kif għarrfu lill-Kummissjoni li t-“talba għal karta ta’ 
permess ta’ residenza ta’ membru tal-familja” għall-mara tal-petizzjonant li hi mill-Kosta tal-
Avorju tressqet fis-17 ta’ Ġunju 2010. 

Huma spjegaw li l-fajl ta’ mart il-petizzjonant ħa aktar żmien mis-soltu biex jiġi pproċessat. 
L-uffiċjali Belġjani għarrfu li l-mara kienet irċeviet “ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ ħames 
xhur”, li kien jiswa sas-16 ta’ Novembru 2010. Dan kien meqjus bħala ċertifikat temporanju li 
jkopri l-perjodu ta' pproċessar tal-fajl qabel ma tinħareġ il-karta definittiva tal-permess.

Skont l-ispjega tagħhom, dan il-perjodu ppermetta lill-Ministeru tal-immigrazzjoni jiftaħ fajl 
tal-każ u li jasal għal deċiżjoni sostantiva dwar l-applikazzjoni. 

Sussegwentement, mart il-petizzjonant irċeviet Karta tat-“tip F” (karta ta’ residenza ta’ 
membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE, taħt sura elettronika) bid-data tas-7 ta’ Diċembru 2010. 
Dewmien ta’ kważi 6 xhur (bejn id-data tat-tressiq tal-applikazzjoni fis-17 ta’ Ġunju 2010 u l-
għoti tal-karta “F” fis-7 ta’ Diċembru 2010) jidher li hu konsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 2004/38/KE dwar il-kwestjoni tal-"perjodu massimu" ta' sitt xhur 
għall-ipproċessar tal-fajl tal-applikazzjoni sakemm tinħareġ il-karta ta' membru tal-familja ta' 
ċittadin tal-UE.

Għall-kuntrarju, il-Kummissjoni Ewropea qieset li huma insuffiċjenti l-ispjegazzjonijiet l-oħra 
mogħtija mill-Belġju dwar il-kwestjoni tat-tariffa li kellha tħallas il-mara li għamlet it-talba 
għall-permess ta' residenza. Fil-fatt, l-Artikolu 25(2) tad-Direttiva 2004/38/KE jipprovdi li l-
karta tal-permess ta’ residenza ta’ membru tal-familja tinħareġ mingħajr ħlas jew inkella bi 
ħlas ta’ dritt li ma jaqbiżx dak li jintalab miċ-ċittadini nazzjonali (Belġjani, f’dan il-każ 
partikolari). Barra minn hekk, l-aħħar tweġiba tal-Belġju rigward id-dokumenti rekwiżiti ta’ 
membru tal-familja ma tispeċifikax jekk il-lista standard tal-formula msejħa “Mudell 2” 
għadhiex tirrikjedi li jintressqu kuntratt tal-kiri jew kopja tal-kondotta tal-pulizija. Ir-rekwiżit 
li dawn iż-żewġ dokumenti jiġu ppreżentati mhijiex permessa mid-Direttiva 2004/38/KE u r-
referenza għal dawn iż-żewġ dokumenti għandha titneħħa mit-test standard tal-“Mudell 2”, li 
jingħata lil kull min japplika għall-karta ta’ permess ta’ residenza ta’ membru tal-familja ta’ 
ċittadin tal-UE.  

Għall-fatt li dawn il-mistoqsijiet baqgħu mingħajr tweġiba, il-Kummissjoni se tikkuntattja lir-
rappreżentanti tal-Belġju u se żżomm lill-Parlament Ewropew mgħarraf dwar it-tweġiba li 
tkun ingħatatilha. 

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fit-30 ta’ April 2013
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Wara li rċeviet il-petizzjoni u lment indirizzat direttament lill-Kummissjoni mill-petizzjonant, 
il-Kummissjoni kkuntattjat għal darbtejn lill-awtoritajiet Belġjani. L-aħħar risposta ta' 
Settembru 2012 iċċarat it-tieni punt tal-ilment: id-differenzi fl-ispejjeż bejn l-ipproċessar ta' 
fajl ta' ċittadin Ewropew u ta' membru tal-familja tiegħu li m'għandux ċittadinanza ta' Stat 
Membru.

Skont id-Direttiva 2004/38/KE dwar il-moviment liberu, iċ-ċittadini Ewropej, bħala formalità 
amministrattiva jistgħu jiġu imposti biss obbligu sempliċi ta' reġistrazzjoni. Jistgħu, jekk 
jixtiequ, jitolbu permess ta' residenza li jirrikonoxxi r-residenza tagħhom fi Stat Membru 
ospitanti.

Il-membri tal-familja tiegħu li m'għandhomx ċittadinanza ta' Stat Membru għandhom id-dritt, 
skont id-Direttiva, għal permess ta' residenza jekk il-perjodu ta' residenza previst jaqbeż it-
tliet xhur.

L-awtoritajiet Belġjani spjegaw li l-ispejjeż amministrattivi mitluba għall-għoti ta' permess ta' 
residenza tal-mara tal-petizzjonant jikkorrispondu għall-ispejjeż ta' tliet proċeduri 
amministrattivi akkumulati: ir-reġistrazzjoni, l-applikazzjoni għal riunifikazzjoni tal-familja, u 
l-permess ta' residenza.

Id-differenza kbira bejn l-ispejjeż imħallsa mill-petizzjonant u l-mara tiegħu jiġu spjegati 
mill-fatt li din tal-aħħar ħallset biss għall-proċedura ta' reġistrazzjoni u ma talbitx permess ta' 
residenza.

Il-prezz tal-ewwel u t-tielet proċeduri amministrattivi – ir-reġistrazzjoni u l-permess ta' 
residenza – jiġu applikati wkoll fil-qafas ta' ċittadin Ewropew li jirreġistra u li jitlob permess 
ta' residenza fil-Belġju. L-ispejjeż jikkorrispondu għal dawk applikati għaċ-ċittadini Belġjani 
li jirreġistraw u li jitolbu karta tal-identità Belġjana.

Il-membri tal-familja ta' ċittadin Belġjan li japplikaw għal riunifikazzjoni tal-familja 
għandhom isegwu l-istess proċedura bħall-membri tal-familja ta' ċittadin Ewropew li jmur 
jgħix fil-Belġju, u japplikaw l-istess spejjeż (dak iż-żmien EUR 15).

Konklużjoni

Il-Kummissjoni għaldaqstant ma tidentifikax diskriminazzjoni fil-prattika tal-awtoritajiet 
Belġjani.


