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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0242/2007 minn Lars Evan Jørgensen, ta’ nazzjonalità Daniża, 
dwar problemi mal-Aġenzija Daniża tal-Barranin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent jgħix f’Malmø (l-Iżvezja), flimkien mal-għarusa Brażiljana tiegħu li għandha 
permess ta’ residenza Żvediż. Sadanittant l-għarusa tiegħu ġiet offruta impjieg f’Kopenhagen, 
iżda l-awtoritajiet Daniżi irrifjutaw li jagħtuha permess tax-xogħol parzjalment minħabba l-
età tagħha (23 sena) u minħabba l-fatt li hija tgħix fl-Iżvezja. Ladarba l-Aġenzija tal-Barranin, 
li għaliha r-rikorrent għamel għadd bla qies ta’ rappreżentazzjonijiet, sa issa ma setgħetx 
tipprovdilu ġustifikazzjoni raġonevoli għal dan ir-rifjut, huwa qiegħed jitlob lill-Parlament 
biex jieħu l-kwistjoni f’idejh. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-24 ta’ April 2009.

Il-petizzjonant, ta’ nazzjonalità Daniża li joqgħod fl-Iżvezja flimkien mal-għarusa Brażiljana, 
ilmenta li l-awtoritajiet Daniżi amministraw ħażin l-applikazzjoni tal-għarusa tiegħu għall-
permess tax-xogħol. 

L-Artikolu 18 tat-Trattat tal-KE jistipula li kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn 
post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u 
l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u d-dispożizzjonijiet meħuda biex dan jitwettaq. Il-
limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi jistgħu jinstabu fid-Direttiva 2004/38/KE dwar 
id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
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Kif imniżżel fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/38/KE, din id-Direttiva tapplika biss għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni li jiċċaqilqu jew li jgħixu fi Stat Membru għajr iċ-ċittadini tal-istess 
Stat Membru, u għall-membri tal-familja tagħhom li jakkumpanjawhom jew li jingħaqdu 
magħhom. 

Kif ikkonfermat mill-petizzjonant, l-għarusa tiegħu tgawdi dawn id-drittijiet taħt din id-
Direttiva fl-Iżvezja. Madankollu, is-sitwazzjoni hija differenti għad-Danimarka, fejn il-
petizzjonant huwa ċittadin ta’ dan l-Istat Membru iżda ma jgħixx fih. 

Iċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fl-istess Stat Membru tan-nazzjonalità tagħhom, ma jistgħux 
jibbenefikaw mid-drittijiet  mogħtija liċ-ċittadini tal-UE li eżerċitaw id-dritt imsemmi hawn 
fuq u ċċaqilqu fi Stat Membru ieħor. Madankollu, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja estendiet 
ukoll dan it-trattament vantaġġuż liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jirritornaw lejn l-Istat 
Membru oriġinali tagħhom wara li jkunu eżerċitaw id-dritt li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor1

u wkoll għal dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni li eżerċitaw id-drittijiet tagħhom imħarsa bit-Trattat 
fi Stat Membru bla ma qagħdu fih2 (pereżempju, billi jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor 
mingħajr ma jirrisjedu fih).

M’hemm l-ebda indikazzjoni li l-petizzjonant qiegħed f’pożizzjoni li jista’ jgawdi minn 
protezzjoni taħt il-liġi Komunitarja dwar id-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberalment fir-rigward 
tad-Danimarka.

Fl-assenza ta’ liġi Komunitarja applikabbli, hija fid-diskrezzjoni assoluta tad-Danimarka li 
tistipula r-regoli dwar id-dritt ta’ membri tal-familja minn pajjiż terz li jaħdmu u jgħixu fid-
Danimarka waqt li ċ-ċittadini tagħha jkunu residenti fi Stat Membru ieħor.

Rigward ir-rekwiżit Daniż li l-għarusa Brażiljana għandha tapplika għall-permessi tax-xogħol 
u r-residenza fid-Danimarka, il-ġurisprudenza3 tal-Qorti kkonfermat li l-liġi Komunitarja ma 
tagħtix lil ċittadin ta' Stat terz id-dritt li jiżvolġi attività bħala persuna impjegata fi Stat 
Membru differenti minn dak fejn il-konjuġi tiegħu jiżvolġi/tiżvolġi attività bħala persuna 
impjegata bis-saħħa tad-dritt tiegħu/tagħha għall-moviment liberu.

                                               
1 Sentenza tal-Qorti tas-7 ta’ Lulju 1992 fil-każ C-370/90 Singh (Premessa1992, p. I-

4265) u tal-11 ta’ Diċembru 2007 fil-każ C-291/05 Eind (Premessa 2007, p. I-10719)
2 Sentenza tal-Qorti tal-11 ta’ Lulju 2002 fil-każ C-60/00 Carpenter (Premessa 2002, p. 
I-6279)
3 Sentenza tal-Qorti tat-30 ta’ Marzu 2006 fil-każ C-10/05 Mattern u Cikotic (Premessa 
2006, p. I-3145)


