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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż. Huwa żżewweġ lil mara Tajlandiża fid-Danimarka li 
kienet daħlet fil-Ġermanja bʼvisa Schengen taʼ 90 jum li kienet inħarġitilha mill-Ambaxxata 
Ġermaniża fʼBangkok. Wara t-tieġ, il-mara tal-petizzjonant applikat għal permess taʼ 
residenza fil-Ġermanja. Dan ġie rrifjutat mill-awtoritajiet Ġermaniżi abbażi tal-fatt li kienet 
ipprovdiet informazzjoni mhux ġusta fl-applikazzjoni tagħha għal visa. Għal dawn ir-
raġunijiet, hija tistaʼ wkoll tiġi ddeportata. Il-petizzjonant jiddikjara wkoll li ż-żwieġ li 
twettaq fid-Danimarka mhuwiex rikonoxxut mill-awtoritajiet Ġermaniżi. Huwa jistaqsi jekk 
il-visa Schengen taʼ martu hijiex valida biss għall-Ġermanja u jekk in-nonrikonoxximent taċ-
ċertifikat taż-żwieġ Daniż huwiex konformi mad-dritt Ewropew. Huwa jqis ukoll li r-rekwiżiti 
tal-lingwa imposti fuq martu jikkostitwixxu trattament mhux ugwali. Il-konjugi taċ-ċittadini 
tal-UE li jingħaqdu mas-sieħeb tagħhom fil-Ġermanja mhumiex soġġetti għal rekwiżiti 
lingwistiċi, filwaqt li ċ-ċittadini mhux tal-UE li jkunu jixtiequ s-sieħeb tagħhom fil-Ġermanja 
l-ewwel iridu jattendu kors tal-Ġermaniż fil-livell A1. Il-petizzjonant iqis ukoll li d-dritt għall-
protezzjoni taż-żwieġ ġie miksur. Barra minn hekk, huwa ma jifhimx l-insistenza tal-
awtoritajiet Ġermaniżi li martu trid titlaq mill-Ġermanja sabiex tressaq applikazzjoni għal 
permess taʼ residenza minn barra l-pajjiż. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 taʼ Settembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 216(6) tar-Regoli taʼ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

L-hekk imsejħa visa Schengen (visa tat-tip C) hija fil-prinċipju valida għat-territorju tal-Istati 
Schengen kollha. Hija maħruġa biss għal waqfiet fiż-żona Schengen li ma jaqbżux id-90 jum 
fi kwalunkwe perjodu taʼ 180 jum. Mhix maħruġa għal waqfiet li huma itwal minn hekk, bħal 
residenza biex tiżżewweġ jew riunifikazzjoni taʼ familja. Fejn għandhom xʼjaqsmu waqfiet 
fit-tul tapplika l-liġi nazzjonali (cf. hawn isfel) u l-awtoritajiet Ġermaniżi għandhom id-dritt li 
jivvalutaw jekk sarux dikjarazzjonijiet frawdulenti u xʼgħandhom ikunu l-konsegwenzi. Fil-
prinċipju mhuwiex aċċettabbli li wieħed japplika għal visa Schengen sabiex jevita r-regoli 
nazzjonali dwar id-dħul għal raġuni taʼ riunifikazzjoni taʼ familja / żwieġ. 

Skont il-liġi tal-UE, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-riunifikazzjoni tal-familja huma 
stipulati fid-Direttiva 2003/86/KE1 dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja taʼ ċittadini taʼ 
pajjiżi terzi u fid-Direttiva 2004/38/KE2 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri 
tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tapplika biss għal ċittadini taʼ pajjiżi terzi u l-membri 
familjari tagħhom, u mhux għal ċittadini tal-UE. Il-petizzjonant huwa ċittadin tal-UE u 
għalhekk id-Direttiva 2003/86/KE mhix applikabbli għalih.

Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/38/KE tapplika biss għaċ-ċittadini tal-UE li jmorru jgħixu jew 
joqogħdu fi Stat Membru ieħor li ma jkunx dak li jkunu ċittadini tiegħu u għall-membri tal-
familja tagħhom li jakkumpanjawhom. Huma dawn iċ-ċittadini tal-UE “mobbli” biss li jistgħu 
jinvokaw id-dritt skont din id-Direttiva li jingħaqdu magħhom jew jakkumpanjawhom il-
membri tal-familja tagħhom, bħall-irġiel jew in-nisa tagħhom, irrispettivament min-
nazzjonalità taʼ dawn il-membri tal-familja. Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż li joqgħod 
il-Ġermanja u għalhekk id-Direttiva 2004/38/KE mhix applikabbli għalih.

Ir-riunifikazzjoni tal-familja taʼ ċittadini tal-UE mhux mobbli mhijiex koperta mil-liġi tal-UE; 
id-dritt possibbli għar-riunifikazzjoni tal-familja tibqaʼ kwistjoni taʼ leġiżlazzjoni nazzjonali.

Il-petizzjonant hu ċittadin Ġermaniż li joqgħod il-Ġermanja u li jixtieq li jġib lill-mara tiegħu 
minn pajjiż terz. Għaldaqstant ir-regoli li jirregolaw din is-sitwazzjoni fir-rigward tal-
permessi taʼ residenza, huma taʼ kompetenza sħiħa tal-leġiżlazzjoni nazzjonali Ġermaniża. Ir-
regoli dwar kif u fejn għandha tintbagħat applikazzjoni huma l-kompetenza tal-awtoritajiet 
Ġermaniżi. Huma l-awtoritajiet Ġermaniżi li għandhom id-dritt li jiddeċiedu lil min jagħtu 
jew jiċħdu d-dħul fit-territorju tagħhom. Fl-aħħar, ir-rekwiżit li wieħed jgħaddi minn test taʼ 
kompetenza lingwistika bħala kondizzjoni għar-riunifikazzjoni tal-familja hi wkoll il-
kompetenza tal-awtoritajiet Ġermaniżi.

Il-Kummissjoni hija konxja li fʼxi Stati Membri, dan jistaʼ jwassal għal sitwazzjoni fejn iċ-
ċittadini taʼ dak l-Istat Membru li ma jeżerċitawx id-drittijiet għal moviment liberu tagħhom, 
jinsabu fʼpożizzjoni legali differenti - u xi kultant anqas vantaġġjuża - minn persuni koperti 
mid-dritt tal-UE.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:MT:PDF
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:MT:PDF
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Konklużjoni

Ma hemmx indikazzjoni fil-petizzjoni li s-sitwazzjoni tal-petizzjonant hija koperta mil-liġi 
tal-UE dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja. Konsegwentement il-Kummissjoni ma għandha l-
ebda bażi skont il-liġi tal-UE sabiex tintervjeni fʼisem il-petizzjonant.


