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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0448/2008 imressqa minn K. A., ta’ nazzjonalità Pollakka, rigward 
l-allegati vjolazzjonijiet tal-prinċipji tal-UE dwar il-moviment liberu taċ-
cittadini tal-UE min-naħa tal-awtoritajiet Franċiżi.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li għexet fi Franza għal 5 snin, tirreferi għall-problemi li kellha mal-
awtoritajiet f’Thionville b’konnessjoni mal-ħruġ ta’ permess ta’ residenza (titre de séjour vie 
privée et familiale).  Waqt li tammetti l-problemi li jiffaċċjaw l-awtoritajiet Franċiżi minħabba
l-immigrazzjoni illegali minn pajjiżi tal-Magreb u tal-Afrika ta’ fuq, ma tistax tifhem il-mod 
illi bih ġiet ittrattata, u titlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga s-sitwazzjoni għall-fatt 
illi għandha dubju dwar jekk l-awtoritajiet kompetenti involuti fil-każ ikkonċernat osservawx 
id-dispożizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini tal-UE li jixtiequ jirresjedu u jaħdmu fi Stat 
Membru li mhuwiex il-pajjiż tal-oriġni tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-problemi u d-dewmien li jiffaċċjaw ċittadini tal-UE biex 
jingħataw ċertifikat ta’ reġistrazzjoni fi Franza. Hija ssostni li kellha tistenna ħames xhur biex 
jinħarġilha dan id-dokument mill-awtoritajiet Franċiżi.
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Skont id-Direttiva 2004/38/KE1, id-dritt ta’ residenza għal perjodu itwal minn tlett xhur jiġi 
kkonfermat permezz ta’ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni. Id-dritt għal residenza permanenti jiġi
kkonfermat permezz ta’ ċertifikat għal residenza permanenti. L-għan tar-reġistrazzjoni hija li 
jassigura lill-awtoritajiet nazzjonali li ċ-ċittadini tal-UE jikkonformaw mal-kundizzjonijiet 
tad-dritt ta’ residenza.

Il-permessi tar-residenza għal ċittadini tal-UE ġew aboliti bid-Direttiva. Iċ-ċertifikati ta’ 
reġistrazzjoni li ssostitwuhom għandhom jinħarġu permezz ta’ proċedura aktar mgħaġġla u 
għandhom jirreflettu aħjar il-fatt illi d-dritt ta’ residenza huwa kkonferit direttament lir-
residenti tal-Unjoni bit-Trattat u mhux mill-Istati Membri. 

Għaldaqstant, id-dritt għar-residenza fi Franza tal-petizzjonanta bħala ċittadina tal-UE ma 
jiddependix mill-issodisfar ta’ proċeduri amministrattivi speċifiċi. Jekk ċittadin tal-Unjoni 
jissodisfa l-kondizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 2004/38, hu jikseb id-dritt li jirrisjedi fl-Istat 
Membru ospitanti minn dak il-mument stess. Id-dokumenti maħruġa għal ċittadini tal-UE 
mill-Istat Membru ospitanti huma biss konferma ta’ dan id-dritt. Għalhekk, jekk ċittadin 
jonqos milli jirreġistra mal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti, xorta jibqa’ bid-dritt li 
jirrisjedi hemmhekk jekk jissodisfa l-kundizzjonijiet. Id-dritt għar-residenza ma jkunx jista’ 
jiġi tterminat minħabba din il-problema amministrattiva.

Biex tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, Franza daħħlet fis-seħħ il-
Kodiċi ta’ Dħul u ta' Residenza ta’ Barranin u tad-Dritt għall-Ażil (CESEDA), emendat bid-
Digriet 2007/371 tal-21 ta’ Marzu 2007. 

L-Artikolu 8 u l-Artikolu 19 (2) tad-Direttiva 2004/38/KE jistipulaw li ċ-ċertifikati ta’ 
reġistrazzjoni u dokumenti li jiċċertifikaw ir-residenza permanenti għandhom jinħarġu
"immedjatament" u "mill-aktar fis possibbli", rispettivament. L-Artikolu L-121-2 u l-Artikolu
R-122-1 CESEDA jittrasponu f’mod korrett l-Artikolu 8 (2) u l-Artikolu 19 (2) tad-Direttiva. 

Il-Kummissjoni qiegħda teżamina l-evidenza disponibbli biex tivvaluta jekk dan kienx każ 
iżolat. 

                                               
1 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini 
ta’ l-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta’ l-Istati 
Membri, ĠU L 158 tat-30 ta’ April 2004.


