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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0007/2005, imressqa minn Frank Semmig (Ġermaniż) dwar il-proċeduri 
kkumplikati ta’ vvjaġġar fl-Irlanda minn ċittadini minn barra l-UE b’permessi 
residenzjali fl-Ingilterra u l-Ġermanja.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-Petizzjoni li huwa Ġermaniż, jgħix flimkien ma’ martu, Russa, fl-Ingilterra
fejn it-tnejn għandhom status ta’ domiċilju. Martu għandha wkoll permess residenzjali
Ġermaniż. Huwa qed jilmenta dwar id-diffikultajiet li tiltaqa’ magħhom martu biex issiefer 
meta tkun trid takkumpanjah waqt vjaġġi li jieħdu fit-tul relatati ma’ xogħol fl-Irlanda, peress 
li kull darba trid tapplika għall-viża f’Londra u tiġborha minn hemm. Dak li ressaq il-
Petizzjoni jħoss ukoll li l-libertà tal-moviment tiegħu hija ristretta, minħabba li kull meta 
martu tapplika għall-viża, jrid jiddikjara ċ-ċirkustanzi personali u finanzjarji tiegħu filwaqt li 
jagħti dettalji tal-pjanijiet tal-vjaġġ tiegħu, li jiġu ċċekkjati sew.

2. Ammissibilta’

Dikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Mejju 2005. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni taħt ir-
regola 192(4).

3. Tweġiba tal-kummissjoni, li waslet nhar it-3 ta’ Frar 2006.

L-isfond.

Dak li ressaq il-petizzjoni huwa ċittadin Ġermaniż miżżewweġ ċittadina Russa. Huma jgħixu 
l-Ingilterra. Dak li ressaq il-petizzjoni ta’ spiss jivvjaġġa lejn l-Irlanda fuq xogħol u jilmenta li 
kull darba jkollu jġib viża għal martu sabiex tkun tista’ takkumpanjah. Din il-proċedura tieħu 
ġimgħa. Wara sitta jew seba’ viżi individwali, l-Ambaxxata Irlandiża tibgħat l-applikazzjoni 
għall-viża li kien imiss Dublin, li tieħu bejn sitta u tmien ġimgħat biex tiġi pproċessata. Huwa 
jgħid li ma jistax japplika fl-Ambaxxata Irlandiża għall-viża multipla tad-dħul għal martu billi 
din tieħu mill-inqas tmien ġimgħat.
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Dak li ressaq il-Petizzjoni jinsab mistagħġeb kif l-Isvizzera, li mhux Stat Membru tħalli 
ċittadini minn barra l-UE, li għandhom permess residenzjali f’pajjiż membru ta’ l-UE, biex 
jidħlu fil-pajjiż mingħajr viża, filwaqt li l-Irlanda ma tħallihomx. 

- Huwa tal-fehma li l-Irlanda qed tikser l-obbligi tagħha fejn jidħol il-moviment ħieles, billi 
qed tobbligah li jikxef informazzjoni personali u finanzjarja tiegħu, il-pjanijiet tal-vjaġġi 
tiegħu u riservazzjoni f’lukandi meta japplika għall-viża ta’ martu. 

- Huwa jilmenta li l-Ambaxxata Irlandiża f’Londra tiċċekkja permezz tat-telefon jekk hu u 
martu humiex fil-verità fil-lukanda li jkunu rriservaw u jemmen li m’għandux għalfejn jagħti 
din l-informazzjoni lill-ambaxxata.

- Huwa tal-fehma li l-fatt li martu qed tiġi sfurzata li jkollha viża tad-dħul b’tant proċeduri 
twal, jikkostitwixxi diskriminazzjoni kontrieha, minħabba li hi Russa. 

Evalwazzjoni Legali

Il-ħtieġa ta’ viża.

Skond il-liġi applikabbli tal-Kommunità dwar il-moviment ħieles u r-residenza, l-Istati 
Membri jridu jħallu ċittadini ta’ l-Unjoni jidħlu fit-territorju tagħhom, sempliċiment billi 
jipproduċu permess validu residenzjali jew passaport. Membri tal-familja tagħhom li 
mhumiex ċittadini ta’ l-UE jistgħu jkunu mitluba li jkollhom viża tad-dħul, jiddependi fuq in-
nazzjonalità tagħhom. 

Ir-Russja hija inkluża f’Anness I għar-Regolament (KE) Nru. 539/20011, li jikkonsisti f’lista 
ta’ pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma mitluba li jkollhom viża sabiex jaqsmu l-fruntieri 
ta’ l-Istati Membri. L-Irlanda li għażlet li tibqa’ barra minn dan ir-Regolament, tissuġġetta lir-
Russi li jrid ikollhom il-viża fuq il-bażi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha. 

Iżda ta’ min jinnota li d-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 Membri2, li dalwaqt se tieħu post il-
leġiżlazzjoni eżistenti tal-Komunità dwar il-moviment ħieles u r-residenza sa mit-30 ta’ April 
2006, tistipula li l-pussess ta’ permess residenzjali validu jeżenta membri tal-familja milli 
jkollhom viża. Minn dik id-data ’l quddiem, għalhekk, il-mara ta’ dak li ressaq il-petizzjoni
tkun tista’ tmur l-Irlanda sempliċiment billi tipproduċi passaport validu u permess residenzjali 
maħruġ fl-Ingilterra.

Iż-żamma ta’ permess residenzjali maħruġ minn xi pajjiż Schengen huwa diġà kkunsidrat li 
jgħodd daqs viża. Il-membri tal-familja ta’ ċittadin ta’ l-UE li għandu permess ta’ residenza 
bħal dan jista’, fuq il-bażi ta’ dan id-dokument jivvjaġġa madwar l-erja Schengen mingħajr 
viża u joqgħod hemm għal mhux iżjed  minn tliet xhur. Din l-ekwivalenza bejn permess 
residenzjali u viża hija valida biss għal dawk il-pajjiżi li japplikaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen. Billi l-Irlanda ma tipparteċipax f’din il-parti ta’ l-acquis, l-ekwivalenza ma 

  
1 ĠU L 81, 21.3.2001
2 ĠU L 158, 30.4.2004
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tapplikax hemmhekk.

Għalhekk, kif inhi l-liġi bħalissa, il-ħtieġa li jrid ikollok viża biex tidħol fl-Irlanda, fil-każ tal-
mara Russa ta’ dak li ressaq il-petizzjoni u li għandha permess residenzjali Ingliż, ma tmurx 
kontra l-liġi tal-Komunità.

Fis-sena 2000, l-Isvizzera ddeċidiet unilateralment biex temenda il-leġiżlazzjoni tagħha għall-
barranin biex b’hekk tħalli lil dawk li għandhom permess residenzjali maħruġ minn Stati 
Membri jidħlu fl-Isvizzera mingħajr viża u joqogħdu għal ftit żmien.1

Kundizzjonijiet u perjodi ta’ żmien speċifikat biex jinħarġu il-viżi.

Biex tinħareġ viża lill-mara ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, li tixtieq li takkumpanja lil żewġha 
fuq vjaġġ fl-Irlanda, fil-kuntest tad-dritt tagħhom għall-moviment ħieles, l-awtoritajiet 
Irlandiżi jistgħu jitolbuha biss passaport validu jew karta ta’ l-identità u prova tar-relazzjoni 
tagħha miegħu. Id-direttivi applikabbli għall-moviment ħieles tal-persuni u partikolarment id-
Direttiva 73/148/KEE2 applikabbli għal dawk li jipprovdu u dawk li jirċievu servizzi, tistipula 
li l-Istati Membri ‘jridu jipprovdu kull faċilità’ lill-membri tal-familja ta’ ċittadini ta’ l-UE 
biex jakkwistaw kull viża li jkollhom bżonn. L-Istati Membri ma jistgħux jissuġġettaw lin-
nies li jkollhom ħtiġijiet oħra jew li jitolbu dokumenti oħra jew informazzjoni minn 
benefiċjarji tal-liġi tal-Komunità li japplikaw għal viża biex jidħlu fit-territorju tagħhom. 
Mhux skond il-liġi tal-Komunità li wieħed jitlob liċ-ċittadini ta’ l-UE biex jagħtu 
informazzjoni dwar dejta personali jew dwar il-pjanijiet tal-vjaġġi tagħhom jew 
riservazzjonijiet f’lukandi.  

Il-perjodu ta’ ġimgħa biex tinħareġ viża tad-dħul ma tidhirx li hi sproporzjonata. Iżda il-
perjodu ta’ żmien speċifikat ta’ sitta sa tmien ġimgħat għall-applikazzjoni ta’ viża wara sitta 
jew seba’ viżi individwali mhux konsistenti ma’ l-obbligazzjoni ta’ l-Istati Membri biex 
jipprovdu ‘kull faċilità’ lill-membri tal-familja biex jakkwistaw il-viżi neċessarji. 

Din l-obbligazzjoni biex jipprovdu ‘kull faċilita’ lill-membri tal-familja ta’ ċittadini ta’ l-UE,
fil-fehma tal-Kummissjoni għandha x’taqsam ukoll man-natura tal-viża maħruġa. Meta huwa 
ċar li l-persuna fil-kwistjoni jkollu jivvjaġġa ta’ spiss fi Stat Membru, fil-kuntest li jeżerċita d-
dritt tiegħu għall-moviment ħieles, għandha tinħariġlu viża tad-dħul multipla b’perjodu ta’ 
validità twil. Il-perjodu ta’ żmien speċifikat biex tinħareġ viża bħal din għandu jkun mgħaġġel
biżżejjed biex jikkonforma ma’ l-obbligazzjoni li trid tiġi pprovduta ‘kull faċilità’. 

Kontrolli mill-Ambaxxata Irlandiża f’Londra.

Rigward il-kontrolli mill-Ambaxxata Irlandiża f’Londra jekk il-koppja tkunx tabilħaqq qed 

  
1 Nhar is-26 t’ Ottubru 2004, l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera ffirmaw ftehim fuq l-
assoċjazzjoni ta’ l-Isvizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen. Meta l-
Kunsill jasal għal deċiżjoni fuq l-applikazzjoni sħiħa tar-regoli ta’ Schengen għal l-Isvizzera, l-ekwivalenza ta’ 
permessi residenzjali u permessi tal-viżi jidħlu fis-seħħ u dawk li għandhom permessi ta’ residenza Svizzeri 
ikunu jistgħu jivvjaġġaw madwar l-erja Schengen għal mhux aktar minn tliet xhur, fuq il-bażi tal-permess ta’ 
residenza tagħhom. L-istess dawk li għandhom permessi residenzjali maħruġa mill-pajjiżi Schengen, ikunu 
jistgħu jmorru l-Isvizzera fuq il-bażi tal-permess residenzjali tagħhom.
2 ĠU L 172, 28.6.1973.
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toqgħod fil-lukanda Irlandiża indikata, il-liġi tal-Komunità tipprovdi biss li l-Istati Membri 
jistgħu jirrikjedu liċ-ċittadini ta’ l-UE biex jirraportaw il-preżenza tagħhom fil-pajjiż.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tikkuntattja lill-awtoritajiet Irlandiżi biex jiddiskutu il-
prattiċi msemmija hawn fuq, u li jistgħu jkunu qed jiksru l-liġi tal-Komunità.

4. Tweġiba addizzjonali mill-Kummissjoni, li waslet nhar it- 28 ta’ Frar 2007

Kif kien imħabbar fit-tweġiba għal din il-petizzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni kitbu lill-
awtoritajiet Irlandiżi nhar it-23 ta’ Diċembru 2005. Huma nnotaw li sabiex tinħareġ viża lill-
mara ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, li hi ta’ nazzjonalità Russa, l-awtoritajiet Irlandiżi jistgħu 
jitolbuha biss il-passaport u l-prova tar-rabta familjari tagħha miegħu.  

Is-servizzi tal-Kummissjoni nnotaw ukoll li d-dewmien ta’ sitta sa tmien ġimgħat biex 
tinħareġ viża, fil-każ ta’ talba għal viża, li seħħet wara sitta jew seba’ talbiet għal viża 
individwali u li ġew aċċettati, mhix konformi ma’ l-obbligazzjoni ta’ l-Istati Membri biex 
jipprovdulhom kull faċilità ħalli jakkwistaw il-viżi meħtieġa. Rigward il-verifikazzjonijiet 
mill-Ambaxxata Irlandiża f’Londra fuq jekk dak li ressaq il-petizzjoni u l-mara tiegħu 
qagħdux fil-lukanda li ġiet indikata minn qabel, huma nnotaw li l-liġi tal-Komunità tipprovdi 
biss li l-Istati Membri jistgħu jimponu fuq ċittadini ta’ l-Unjoni li jirrapportaw il-preżenza 
tagħhom fit-territorju tagħhom.

L-awtoritajiet Irlandiżi wieġbu b’ittra tat-13 t’April 2006. Huma għamluha ċara li għal dawn 
l-aħħar tnax-il xahar ċittadini ta’ l-Unjoni miżżewġin u li ġejjin minn pajjiżi terzi, li jkunu qed 
jivvjaġġaw lejn l-Irlanda kellhom jippreżentaw il-passaport bħala ċittadin ta’ l-Unjoni, il-
passaport tal-mara, iċ-ċertifikat oriġinali taż-żwieġ u tliet ritratti. Fil-każ fejn iċ-ċittadin ta’ l-
Unjoni ma jkunx qed jakkompanja lill-persuna minn pajjiż terz, hemm rekwiżiti addizzjonali 
x’wieħed jirrispetta

B’ittra tat-13 ta’ Ġunju 2006 is-servizzi tal-Kummissjoni kitbu lill-awtoritajiet Irlandiżi għal 
darb’oħra u fakkruhom li skond id-Direttiva 2004/38/KE tad-29 t’ April 2004 war 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 229, 29.6.2004) li daħlet fis-seħħ mit-30 t’April 2006 u 
li ħadet post id-Direttiva 73/148/KEE, ċittadini ta’ l-Unjoni jistgħu jivvjaġġaw lejn Stat 
Membru ieħor mhux biss b’passaport validu imma wkoll b’karta ta’ l-identità valida, kif kien 
il-każ ukoll skond ir-regolamenti applikabbli tal-Komunità dwar il-moviment ħieles u r-
residenza. Id-Direttiva l-ġdida tipprovdi wkoll f’Artikolu 5.2, bħala novità, li l-pussess ta’ 
permess validu ta’ residenza , kif imsemmija f’Artikolu 10 tad-Direttiva, għandha teżenta 
mill-obbligazzjoni tal-viża lill-membri tal-familja li mhumiex ta’ nazzjonalità ta’ Stat 
Membru.  

L-Att dwar l-Immigrazzjoni Irlandiża ta’ l-2004 (viżi) Ordni 2006 tipprovdi f’Artikolu 3 (b) 
ii) u iii), li barranin li għandhom permess validu ta’ residenza permanenti, maħruġ skond 
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Regolament 16 jew permess validu ta’ residenza maħruġ skond Regolament 7 tar-
Regolamenti (dwar Moviment Ħieles) tal-Komunitajiet Ewropej ta’ l-2006 mhumiex mitluba
li jkollhom viża Irlandiża valida meta jidħlu fl-Irlanda. 

Madankollu, id-dispożizzjoni trasposta msemmija hawn fuq mhix konformi mad-Direttiva 
2004/38/KE ladarba, bi qbil ma’ dak it-test, permess ta’ residenza maħruġ minn kwalunkwe 
Stat Membru jeżenta lill-membri tal-familja mill-obbligazzjoni ta’ viża. Il-leġiżlazzjoni
Irlandiża mibdula teżenta mill-obbligazzjoni tal-viża lill-membri tal-familja li għandhom 
permess residenzjali maħrug fl-Irlanda biss.

Għalhekk, membru tal-familja ta’ ċittadin ta’ l-Unjoni li mhux ta’ nazzjonalità ta’ xi Stat 
Membru u li għandu permess ta’ residenza maħruġ minn xi Stat Membru ta’ l-Unjoni jista’ 
ma jkollux bżonn viża. Din ir-regola għandha tapplika wkoll fil-fehma tas-servizzi tal-
Kummissjoni, f’każijiet fejn il-membru tal-familja li jkollu permess residenzjali jivvjaġġa 
waħdu biex jingħaqad maċ-ċittadin ta’ l-Unjoni fl-Irlanda.  

Is-Servizzi tal-Kummissjoni enfasizzaw li l-osservazzjoni msemmija hawn fuq kienet 
mingħajr preġudizzji lejn kwalunkwe kummenti oħra li jista’ jkollhom fil-futur rigward il-
kompatibilta’ tal-leġiżlazzjoni Irlandiża, li bħalissa qiegħda tiġi eżaminata mad-Direttiva
2004/38/KE u fakkru li kienu rċevew ilmenti rikorrenti dwar il-ħtieġa ta’ viża għall-membri 
tal-familja. Fuq dawn l-ilmenti intbagħtu ittri separati lill-awtoritajiet Irlandiżi u li jistgħu
jindikaw li hemm prattika amministrattiva konsistenti li tista’ tidher li mhix konformi mal-liġi 
tal-Kommunità.

Rigward il-kwistjoni tad-dewmien fl-ipproċessar tal-viżi, is-servizzi tal-Kummissjoni innotaw
li Artikolu 5.2 tad-Direttiva 2004/38/KE, bħall-istrumenti preċedenti tal-liġi tal-Komunità
f’dan il-qasam, jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jikkonċedu lill-membri tal-familja li 
mhumiex ta’ nazzjonalità ta’ l-Istati Membri u li m’għandhomx permess validu ta’ residenza,
kull faċilità biex jakkwistaw il-viżi neċessarji u li jkunu mingħajr ħlas. In-novità li ġabet id-
Direttiva 2004/38/KE hija li l-viża trid tiġi maħruġa fuq il-bażi ta’ proċedura mgħaġġla. 
Jaqblu ma’ din id-dispożizzjoni, ir-Regolamenti (dwar Moviment Ħieles) ta’ l-2006 tal-
Komunitajiet Ewropej, li bidlu d-Direttiva 2004/38/KE fil-liġi Irlandiża, jipprovdu f’Artikolu,
4(3)(b) li l-Ministru għandu, fuq il-bażi ta’ proċess mgħaġġel jikkonsidra applikazzjoni għal 
viża Irlandiża minn membru tal-familja li jikkwalifika kif hemm f’subparagrafu a) mill-aktar 
fis possibli u mingħajr ħlas.

Għalhekk, dewmien ta’ sitta sa tmien ġimgħat biex tinħareġ viża hija inkompatibbli mad-
dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq, anke fil-każ fejn jeżistu ċirkustanzi kkumplikati.

L-awtoritajiet Irlandiżi wieġbu bl-ittra tal-25 ta’ Settembru 2006. Huma jikkontestaw l-
applikabilita’ ta’ Artikolu 5.2 tad-Direttiva 2004/38/KE għall-Irlanda. Is-Servizzi tal-
Kummissjoni qegħdin jikkonsidraw il-possibilità li jibdew proċeduri ta’ ksur tal-liġi kontra l-
Irlanda fuq din il-pożizzjoni fil-kuntest ta’ l-eżami tal-miżuri tat-traspożizzjoni Irlandiżi.

Fir-rigward tad-dewmien tal-ħruġ ta’ viżi, huma qalu li għalkemm xi ftit każi jistgħu 
partikolarment jieħdu ż-żmien, bħalissa, il-maġġoranza ta’ l-applikanti fl-ambaxxata ġewwa 
Londra jirċievu risposta fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol u applikazzjonijiet għal viża riferuti 
f’Dublin qed ikunu pproċessati fi żmien ġimgħa u nofs sa ġimagħtejn fuq il-bażi ta’ proċedura 
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mgħaġġla. Reviżjoni ta’ direzzjoni għall-missjonijiet b’rabta ma’ l-ipproċessar ta’ viża 
twettqet u ser tintbagħat lis-servizzi tal-Kummissjoni.


