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AVVIŻ LIL MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1126/2007 minn Stelian Ciuciu (mingħajr ċittadinanza - Ruma), 
dwar iċ-ċaħda milli jitħalla jidħol fil-Ġermanja mal-familja tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Fl-1990, il-petizzjonant, Ruma mingħajr ċittadinanza, ivvjaġġa lejn il-Ġermanja flimkien ma 
wliedu u martu, u li minn dak iż-żmien baqa’ mifrud minnhom sa llum, biex ifittex refuġju 
għalih u l-familja tiegħu. Wara li fit-22 ta’ Marzu 2001 ġie ffirmat memorandum dwar ir-
ritorn ta’ persuni mingħajr ċittadinanza mill-Ġermanja u r-Rumanija, it-tfal tiegħu kienu 
deportati lejn ir-Rumanija. Fl-2007, huwa vvjaġġa mill-ġdid lejn il-Ġermanja b’karta ta’ 
identità għal persuni mingħajr ċittadinanza u applika għal permess ta’ residenza u passaport. 
Wara ftit żmien ġie arrestat minħabba dħul mhux awtorizzat. Huwa qed ifittex li l-każ tiegħu 
jkun rivedut, u jirreferi għar-Regolament 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment 
ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntieri (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) u d-Direttiva 
2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-dritt taċ-
ċittadini ta’ l-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u joqogħdu b’mod 
liberu fit-territorju ta’ l-Istati Membri.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond ir-Regola 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

‘Il-petizzjonant, Ruma mingħajr ċittadinanza, ivvjaġġa lejn il-Ġermanja flimkien ma wliedu u 
martu, u li minn dak iż-żmien baqa’ mifrud minnhom sa llum, biex ifittex refuġju għalih u l-
familja tiegħu. Wara li fit-22 ta’ Marzu 2001 ġie ffirmat memorandum dwar ir-ritorn ta’ 
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persuni mingħajr ċittadinanza mill-Ġermanja u r-Rumanija, it-tfal tiegħu kienu deportati lejn 
ir-Rumanija. Fl-2007, huwa vvjaġġa mill-ġdid lejn il-Ġermanja b’karta ta’ identità għal 
persuni mingħajr ċittadinanza u applika għal permess ta’ residenza u passaport. Wara ftit 
żmien ġie arrestat minħabba dħul mhux awtorizzat. Huwa qed ifittex li l-każ tiegħu jkun 
rivedut, u jirreferi għar-Regolament 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ 
persuni minn naħa għal oħra tal-fruntieri (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) u d-Direttiva 
2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-dritt taċ-
ċittadini ta’ l-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u joqogħdu b’mod 
liberu fit-territorju ta’ l-Istati Membri.

Peress li l-petizzjonant m’għandux nazzjonalità ta’ Stat Membru, ma jistax jibbenefika mid-
drittijiet mogħtija liċ-ċittadini tal-UE, bħad-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberalment fl-Unjoni 
Ewropea skond id-Direttiva 2004/38/KE1.

Sa fejn jirrigwarda d-dħul legali fiż-żona Schengen, huwa neċessarju li l-petizzjonant 
jissodisfa l-kundizzjonijiet tad-dħul kollha kif stabbilit fil-Kodiċi ta’ Fruntiera ta’ Schengen. 
Il-fatt li ma jkunx immarkat għal ċaħda ta’ dħul huwa wieħed mill-kundizzjonijiet. Sabiex 
jargumenta dwar il-leġittimità taċ-ċaħda tad-dħul, il-petizzjonant għandu jindirizza lill-
awtoritajiet u qrati Germaniżi, jekk ikun hemm bżonn.

Rigward l-allerta SIS, l-Artikolu 104 tal-Konvenzjoni Schengen jipprovdi li allerti fis-Sistema 
ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) għandhom ikunu regolati mil-liġi nazzjonali tal-Parti 
Kontraenti (Stat Membru) li joħroġ l-allerta. L-Artikolu 109 jiddikjara wkoll li d-dritt tal-
persuni li jkollhom aċċess għal dejta mdaħħla fis-SIS li tirrigwardahom għandu jkun eżerċitat 
skond il-liġi tal-Parti Kontraenti li quddiemha jinvokaw dak id-dritt. F’dan il-kuntest, l-
Artikolu 110 jistabbilixxi li kwalunkwe persuna jista’ jkollha dejta fattwalment mhux preċiża 
li tirrigwardaha korretta jew dejta maħżuna illegalment li tirrigwardaha mħassra.

Jekk il-petizzjonant jikkunsidra li l-informazzjoni li tirrigwardah hija mhix preċiża jew hija 
maħżuna illegalment, id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Schengen fuq deskritti jistgħu 
japplikaw.

’

                                               
1 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-

ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberalment fit-territorju tal-
Istati Membri, ĠU L 158 tat-30 ta’ April 2004, p. 77  
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