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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1442/2008, imressqa minn CB (residenti fir-Renju Unit), li tinkludi 100 
firma, dwar l-impatt negattiv ikkawżat minn dewmien fil-proċeduri tar-Renju Unit 
rigward l-għoti ta’ permessi ta’ residenza

Petizzjoni 0384/2009, imressqa mis-Sur Ali Umar, ta’ nazzjonalità Olandiża, dwar 
dewmien żejjed min-naħa tal-awtoritajiet Britanniċi biex iwieġbu rigward 
applikazzjoni għal permess ta’ residenza

Petizzjoni 0422/2009, imressqa mis-Sur Jiri Banas, ta’ nazzjonalità Ċeka, dwar id-
dewmien eċċessiv biex tiġi pproċessata applikazzjoni għall-permess ta’ residenza 
mill-awtoritajiet fir-Renju Unit, fatt li jirriżulta fi ksur tad-Direttiva KE 2004/38

1. Sommarju tal-petizzjoni 1442/2008

Il-petizzjonanta qed tilmenta dwar iż-żmien li jieħdu l-proċeduri tar-Renju Unit rigward l-
għoti ta’ permessi ta’ residenza għall-konjuġi Ewropej u ċ-ċittadini tal-EEA. Skont il-
petizzjonanta, hija kellha tistenna tmien xhur qabel tikseb il-karta ta’ residenza. Il-
petizzjonanta tinnota l-inkonvenjenzi prinċipali li ġew ikkawżati minħabba din il-proċedura li 
tieħu fit-tul bir-riżultat li din ma setgħetx tfittex xogħol jew toħroġ mir-Renju Unit minħabba 
li d-dokumenti personali li jakkumpanjaw l-applikazzjoni kienu miżmuma sakemm inħarġet 
il-karta ta’ residenza mill-awtoritajiet Britanniċi. Il-petizzjonanta ssostni li l-awtoritajiet 
Britanniċi mhux qed ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni Ewropea rilevanti u titlob lill-
Parlament Ewropew biex jinvestiga din il-kwistjoni.

Sommarju tal-petizzjoni 0384/2009

Il-petizzjonant, li missieru hu ċittadin tal-Olanda, jilmenta dwar id-dewmien żejjed min-naħa 
tal-Uffiċċju tal-Intern tar-Renju Unit biex jipproċessa l-applikazzjoni tiegħu għal permess ta’ 
residenza. Il-petizzjonant isostni li hu ssottometta l-applikazzjoni tiegħu iktar minn seba’ xhur 
ilu u għadu ma rċeviex risposta. Huwa jispjega li l-kwistjoni hija urġenti minħabba li l-
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passaport tiegħu bagħtu mal-applikazzjoni u dan qed jikkawżalu iktar problemi. 

Sommarju tal-petizzjoni 0422/2009

Il-petizzjonant jallega li l-Uffiċċju tal-Intern fir-Renju Unit qabeż l-iskandenza ta’ sitt xhur 
stabbilita mid-Direttiva KE 2004/38 għall-ħruġ ta’ permess ta’ residenza lill-persuna li ma 
tkunx ċittadina tal-UE u miżżewġa lil ċittadin Ewropew. Huwa jispjega li martu hija ċittadina 
Russa li applikat għal permess ta’ residenza f’Awwissu 2008 u għadha ma rċivitux. Huwa 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-passi meħtieġa biex l-awtoritajiet fir-Renju Unit 
josservaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE.

2. Ammissibilità

1442/2008 ddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Marzu 2009. 0384/2009 ġiet iddikjarata 
ammissibbli fit-23 ta’ Ġunju 2009. 0422/2009 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ġunju 
2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 1442/2008, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Artikolu 18 tat-Trattat KE jistipula li kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn 
post għal ieħor u li jkun liberament residenti fit-territorju tal-Istati Membri, suġġett għal-
limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u l-miżuri meħuda biex dan 
jitwettaq. Il-limitazzjonijiet rispettivi u l-kondizzjonijiet huma disponibbli fid-Direttiva 
2004/38/KE1 dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu 
u jgħixu b’mod liberu fit-territorju tal-Istati Membri.

Skont l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva, id-dritt ta’ residenza taċ-ċittadini tal-UE għandu jkun 
ippruvat permezz tal-ħruġ ta’ ċertifikat tar-reġistrazzjoni, li għandu jinħareġ b’mod immedjat.
Skont l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva, id-dritt ta’ residenza permanenti taċ-ċittadini tal-UE 
għandu jkun ippruvat permezz tal-ħruġ ta’ dokument li jiċċertifika residenza permanenti, li 
għandu jinħareġ mill-aktar fis possibbli.

Skont l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva, id-dritt ta’ residenza ta’ membri tal-familja ta’ ċittadin 
tal-UE li mhumiex ċittadini ta’ Stat Membru għandu jiġi ppruvat permezz tal-ħruġ ta’ 
dokument bl-isem "Karta ta’ residenza ta’ membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni" mhux 
aktar tard minn sitt xhur mid-data tal-applikazzjoni. Ċertifikat ta’ applikazzjoni għall-karta ta’ 
residenza għandu jinħareġ b’mod immedjat. Skont l-Artikolu 20(1) tad-Direttiva, id-dritt ta’ 
residenza permanenti ta’ membri tal-familja ta’ ċittadin tal-UE li mhumiex ċittadini ta’ Stat 
Membru għandu jiġi ppruvat permezz tal-ħruġ ta’ karta ta’ residenza permanenti fi żmien sitt 
xhur mid-data tal-applikazzjoni.

Sabiex ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, ir-Renju Unit daħħal 
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fis-seħħ ir-Regolamenti tal-Immigrazzjoni (taz-Zona Ekonomika Ewropea) tal-2006. Ir-
Regolamenti tal-2006 ġew trasposti b’mod sħiħ u korrett fil-liġi tal-Komunità msemmija 
hawn fuq.

Id-dewmien fil-ħruġ tad-dokumenti ta’ residenza jmur kontra l-liġi tal-Komunità, kif ġie 
kkonfirmat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, li kkundannat lil Spanja talli naqset milli 
tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni fi żmien sitt xhur fil-każ C-157/03 Il-Kummissjoni kontra 
Spanja1.

Skont is-sit uffiċjali2 tal-Aġenzija għall-Fruntieri tar-Renju Unit, f'Marzu 2009 l-awtoritajiet 
tar-Renju Unit kienu qed jipproċessaw l-applikazzjonijiet postali għal ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni li kien wasal qabel Mejju 2008 u applikazzjonijiet postali għal karta ta’ 
residenza, karta ta’ residenza permanenti u dokumenti li jiċċertifikaw residenza permanenti li 
waslu qabel Frar 2008.
Rigward iż-żamma ta’ dokumenti tas-safar, f'dak li jikkonċerna l-liġi tal-Komunità 
applikabbli dwar dokumenti li għandhom jiġu sottomessi mal-applikazzjoni għal permess ta’ 
residenza, l-Artikoli 8(3)(a), 8(5)(a) u 10(2)(a) tad-Direttiva jintitolaw lir-Renju Unit, bl-
applikazzjoni għal dokument ta’ residenza, li jirrikjedi l-ħruġ ta’ dokument tas-safar validu. 
Dan ma jipprovdix għall-fatt li l-oriġinali tad-dokumenti preżentati jinżammu sakemm 
tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għaċ-ċertifikat/għall-karta ta’ residenza.

Stati Membri huma intitolati jiċċekjaw li d-dokumenti tas-safar huma ġenwini; madankollu, 
il-prattika amministrattiva taż-żamma ta’ dokumenti tas-safar oriġinali sakemm tittieħed 
deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-karta ta’ residenza, hija ostaklu inġustifikabbli għad-dritt 
taċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu b’mod liberu, u 
tmur kontra d-Direttiva minħabba li dawn id-dokumenti ta’ safar huma meħtieġa skont l-
Artikoli 4(1) u 5(1) ta’ din id-Direttiva sabiex jiġi eżerċitat id-dritt tal-Komunità tar-residenza 
u l-moviment fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor.

Peress li, barra minn hekk, il-Kummissjoni rċeviet aktar minn 100 ilment individwali dwar 
din il-kwistjoni, din ikkuntattjat lill-awtoritajiet tar-Renju Unit fid-19 ta’ Marzu u talbithom 
sabiex jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri kollha (leġiżlattivi, amministrattivi, 
organizzattivi u għat-tisħiħ tal-persunal) li se jittieħdu biex l-ilmentaturi jingħataw id-
dokumenti ta’ residenza mitluba, biex jeħilsu mill-ammont ta’ rekwiżiti pendenti mill-aktar fis 
possibbli u biex jiġi żgurat li l-obbligi skont id-Direttiva 2004/38/KE jiġu rrispettati fil-futur, 
flimkien ma’ programm ta’ żmien indikattiv.

Dan il-każ għadu pendenti.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Kif indikat fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha dwar il-petizzjoni 1442/2008, fid-19 ta’ 
Marzu l-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet tar-Renju Unit dwar il-ħruġ ta’ dokumenti 
ta’ residenza u talbithom sabiex jinfurmaw lill-Kummisjoni dwar il-miżuri kollha (leġiżlattivi, 
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amministrattivi, tal-organizzazzjoni u għat-tisħiħ tal-persunal) li se jittieħdu biex dawk li 
ressqu ilment jingħataw id-dokumenti ta’ residenza mitluba, biex jittrattaw il-każijiet pendenti 
mill-aktar fis possibli u biex jiġi żgurat li l-obbligi skont id-Direttiva 2004/38/KE jiġu 
rrispettati fil-futur, flimkien ma’ skeda indikattiva.

L-awtoritajiet tar-Renju Unit wieġbu fis-27 ta’ Mejju 2009. Ammettew li xi applikanti għal 
dokumenti ta’ residenza esperjenzaw dewmien biex jirċievu deċiżjonijiet u rrikonoxxew in-
natura serja tas-sitwazzjoni. L-awtoritajiet tar-Renju Unit stabbilixxew pjan komprensiv 
imfassal biex jinkiseb ritorn għal servizz ta’ standards adegwati mitluba mid-Direttiva 
2004/38/KE, sa Diċembru tal-2009. Żiedu b’mod sinifikanti l-għadd tal-persunal inkarigat 
mid-deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet Ewropej. Skont l-awtoritajiet tar-Renju Unit, din iż-
żieda fir-riżorsi, flimkien mat-titjib tat-taħriġ tal-persunal li jittratta l-applikazzjonijiet u tal-
proċeduri relatati, diġà qed juru li huma ta’ suċċess, billi l-għadd ta’ deċiżjonijiet meħuda 
dwar l-applikazzjonijiet ittriplia minn medja ta’ madwar 500 deċiżjoni fil-ġimgħa fi Frar għal-
livell preżenti ta’ aktar minn 1500 deċiżjoni fil-ġimgħa.

Sabiex tiġi indirizzata l-problema tar-ritorn tad-dokumenti fil-każijiet inkwistjoni, l-
awtoritajiet tar-Renju Unit, mill-1 ta’ Ġunju 2009, introduċew indirizz elettroniku li jintuża 
esklużivament għal talbiet tal-klijenti biex jintraddulhom lura l-passaporti tagħhom biex 
jivvjaġġaw fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol. It-talbiet urġenti għal ritorn ta’ passaporti
(jiġifieri dawk li jitolbu żmien iqsar minn għaxart ijiem tax-xogħol) se jibqgħu jiġu ttrattati 
wkoll miċ-Ċentru ta’ Kuntatt tal-UKBA (numru tat-telefown 0845 0105200).

Il-Kummissjoni se tibqa’ timmonitorja l-funzjonalità tal-iskema l-ġdida.


