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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0602/2012 imressqa minn Guido Gatti ta' ċittadinanza Taljana, dwar ir-
rikonoxximent ta' żwieġ bejn membri tal-istess sess anke mingħajr iċ-ċittadinanza 
tal-pajjiż uffiċjali 1. Sommarju tal-petizzjoni

2. Ammissibilità

Il-petizzjonant qed jitlob li jingħata d-dritt li jiżżewweġ sieħeb tal-istess sess f'pajjiżi li 
jirrikonoxxu ż-żwiġijiet bejn membri tal-istess sess anke jekk huwa mhux ċittadin ta' dawn il-
pajjiżi. Huwa jitlob ukoll li għal kwalunkwe sieħeb mhux Ewropew ikun jista' jikseb viża biex 
jiżżewweġ f'wieħed mill-pajjiżi tal-UE li jirrikonoxxi koppji tal-istess sess u mbagħad imorru 
lejn pajjiż ieħor tal-UE li, filwaqt li ma jirrikonoxxix dawn l-għaqdiet, għandu jiggarantixxi l-
istess drittijiet tal-koppja daqs koppji miżżewġa legalment.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' April 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni diġà spjegat li huma l-Istati Membri li għandhom jiddeċiedu jekk 
jipprovdux jew le, fid-dritt nazzjonali tagħhom, għal unjonijiet bejn l-istess sess, u biex 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-persuni eliġibbli li jibbenefikaw minn dawn id-
dispożizzjonijiet. Dan huwa għaliex id-definizzjoni tal-familja u tar-relazzjoni familjari 
taqa' taħt il-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri. Taħt l-istat attwali tad-dritt tal-
UE, kull Stat Membru għandu wkoll kompetenza assoluta fir-rigward tar-
rikonoxximent ta' żwiġijiet jew unjonijiet ċivili oħra konklużi fi Stati Membri oħra.
Meta Stat Membru jipprovdi fid-dritt nazzjonali tiegħu għal żwiġijiet bejn l-istess sess, 
iċ-ċittadini tal-Unjoni li jgħixu b'mod legali fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat 
ma tistax issir diskriminazzjoni kontrihom b'rabta mal-aċċess għaż-żwieġ.
F'dak li jikkonċerna d-dritt tad-dħul u residenza tas-sieħeb tal-istess sess, id-Direttiva 
dwar il-Moviment Liberu ma japplikax għal ċittadini tal-UE li jgħixu fl-Istat Membru li 
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huma ċittadini tiegħu, iżda għandhom jingħataw drittijiet ekwivalenti lil ċittadini li jiġu 
lura meta r-residenza taċ-ċittadin tal-Unjoni fi Stat Membru ieħor kienet ġenwina u 
effettiva.1

Konklużjoni
Id-dritt tal-UE ma jinkludix obbligi għall-Istati Membri li jimmodifikaw il-liġijiet 
tagħhom dwar il-familja, u ma jirregolax ir-rikonoxximent ta' żwiġijiet jew ta' 
unjonijiet ċivili oħra.
Biex ikunu japplikaw ir-regoli dwar il-moviment liberu, mhemmx bżonn li l-Istati 
Membri jindirizzaw ir-rikonoxximent ta' żwiġijiet.

                                               
1 Kawża C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie v. R.N.G. Eind, ECR [2007], I-10719. 


