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Suġġett: Petizzjoni 0963/2012, imressqa minn Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, 
ta’ ċittadinanza Filippina, dwar is-sitwazzjoni insostenibbli tagħha fid-
Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Fl-2005 il-petizzjonanta żżewġet ċittadin Daniż fid-Danimarka, u fl-2009 twieled it-tifel 
tagħhom fil-Filippini fejn il-koppja kienet qed tgħix dak iż-żmien. Fl-2010, ir-raġel tagħha 
ddeċieda li jirritorna lejn id-Danimarka, u fl-2011 il-petizzjonanta rċeviet viża u segwiet lir-
raġel tagħha lejn id-Danimarka mal-wild komuni tagħhom bil-għan li terġa’ tgħaqqad il-
familja. Ir-relazzjoni tal-koppja ddiżintegrat, madankollu, u r-raġel tal-petizzjonanta rrifjuta li 
jagħtiha permess biex titlaq mid-Danimarka bit-tifel tagħhom. Minħabba s-sitwazzjoni diffiċli 
tal-petizzjonanta bħala ċittadina ta’ pajjiż terz u l-affermazzjoni mill-awtoritajiet legali Daniżi 
li mhumiex huma iżda l-qrati Filippini li għandhom ġurisdizzjoni fil-każ tal-wild komuni 
tagħhom, il-petizzjonanta issa sabet ruħha f’vakwu legali. It-tifel tagħha qed joqgħod ma’ 
missieru u l-familja ta’ missieru, u qed jagħtu lill-petizzjonanta d-dritt li tkun ma’ binha għal 
8 sigħat biss fil-ġimgħa. Il-petizzjonanta, li tibża’ li ma tingħatax permess ta’ residenza 
permanenti fid-Danimarka, għalhekk qed titlob lill-Parlament Ewropew biex jagħmel 
rappreżentazzjonijiet lill-awtoritajiet Daniżi biex isibu mod kif joħorġu minn din is-
sitwazzjoni insostenibbli.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2013
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Il-petizzjonanta, ċittadina mill-Filippini, iżżewġet ċittadin Daniż fid-Danimarka fl-2005. 
Huma għexu għal xi żmien fl-Istati Uniti, imbagħad fil-Filippini fejn kellhom l-ewwel wild. 
Fi tmiem l-2011, iddeċidew li jmorru lura d-Danimarka u applikaw għal riunifikazzjoni tal-
familja. Il-petizzjonanta rċeviet viża ta’ 28 ġurnata, b’test fil-lingwa Daniża jkun parti mir-
rekwiżit biex tikkwalifika għall-viża tar-riunifikazzjoni tal-familja.

Il-petizzjonanta għal xi żmien diġà kellha dubji dwar iż-żwieġ u qagħdet lura milli tmur tgħix 
id-Danimarka, iżda l-konjugi qablu dwar vaganza ta’ ġimagħtejn, fejn it-tifel iqatta’ ftit ħin 
mal-missier u l-familja tiegħu, u jkun hemm żmien biex jiddiskutu dwar id-divorzju. 
Madankollu, mal-wasla fid-Danimarka, il-missier irrifjuta li jagħti lura lil ibnu peress li ma 
ridux imur lura l-Filippini.

Minn dakinhar, il-petizzjonanta ma rnexxilhiex tieħu lil binha lura, minkejja numru ta’ 
proċeduri amministrattivi. Hija m’għandhiex permess biex taħdem, m’għandhiex kura tas-
saħħa u lanqas ma hija ċerta li se tingħata permess ta’ residenza biex tgħix fid-Danimarka.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Kustodja tal-wild: Nuqqas ta’ applikabbiltà tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 2201/2003 jew 
tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 jittratta l-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, 
iżda jiddetermina ġurisdizzjoni tal-qrati biss f’relazzjonijiet bejn l-Istati Membri. Madankollu, 
dan ir-Regolament ma japplikax għad-Danimarka peress li dan l-Istat Membru ma 
jipparteċipax fl-istrumenti tal-ġustizzja ċivili tal-UE bbażati fuq it-Titolu V tal-Parti III tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jittratta l-Ispazju ta’ libertà, sigurtà u 
ġustizzja, u ddeċieda li ma jipparteċipa bl-ebda mod.

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 dwar il-Ġurisdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, Rikonoxximent, 
Infurzar u Kooperazzjoni Dwar ir-Responsabbiltà tal-Ġenituri u Miżuri għall-Protezzjoni tat-
Tfal tirregola l-ġurisdizzjoni internazzjonali tal-qrati f’każijiet ta’ kustodja. Madankollu, 
lanqas din ma tapplika għal dan il-każ, peress li l-Filippini mhumiex parti minn din il-
Konvenzjoni.

Għaldaqstant, il-kwistjoni tal-ġurisdizzjoni ta’ qrati Daniżi li jiddeċiedu dwar il-kwistjonijiet 
ta’ kustodja/drittijiet taż-żjara tat-tfal hija rregolata mil-liġijiet nazzjonali Daniżi. 

Viża u karta ta’ residenza: Nuqqas ta’ applikabbiltà tad-Direttiva 2004/38/KE dwar il-
Moviment Liberu jew tad-Direttiva 2003/86/KE dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Familja 

Id-Direttiva 2004/38/KE1 tirregola d-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. Din tapplika ladarba 
ċittadin tal-UE ikun iċċaqlaq għal Stat Membru ieħor u għex fih u, fost kwistjonijiet oħra, 
tittratta l-viżi tad-dħul u l-karti ta’ residenza għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma membri tal-

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm .
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familja ta’ ċittadini tal-UE.
Madankollu, f’dan il-każ, jidher mill-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni li ma kien 
hemm l-ebda moviment/residenza. Id-Direttiva 2004/38/KE għaldaqstant ma tapplikax u l-
petizzjonanta ma tistax isserraħ fuq id-dispożizzjonijiet tagħha biex issolvi l-problema tagħha 
tal-viża u d-diffikultà potenzjali tagħha li tikseb karta ta’ residenza fid-Danimarka.
Fir-rigward tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE1, l-għan tagħha huwa li tiddetermina l-
kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja minn ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi li jgħixu legalment fit-territorju tal-Istati Membri. 

Barra minn hekk, kif imsemmi hawn fuq, id-Danimarka għażlet li ma tipparteċipax fit-
Titolu V tal-Parti III tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea skont liema ġiet 
adottata din id-Direttiva. Għaldaqstant f’dan il-każ tapplika biss il-liġi nazzjonali.

Konklużjoni
F’dan il-każ, l-ebda regolament tal-UE ma japplika peress li d-Danimarka għażlet li ma 
tipparteċipax fit-Titolu V tal-Parti III tat-Trattat, li jittratta l-Ispazju ta’ libertà, sigurtà u 
ġustizzja. Il-liġi Daniża biss tapplika u l-Kummissjoni għaldaqstant m’għandha l-ebda 
possibbiltà li tgħin lill-petizzjonanta. 

Il-Kummissjoni tinnota madankollu li d-Danimarka hija parti mill-Konvenzjoni Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u għaldaqstant għandha tirrispetta d-drittijiet fundamentali kollha 
mnaqqxa fiha, b’mod partikolari d-dritt għall-ħajja tal-familja.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT. 


