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DOKUMENT TA’ ĦIDMA I

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern qed jaħdem fuq diversi proposti
leġiżlattivi li, flimkien, se jikkostitwixxu l-bażi għall-politika tal-pajjiżi tax-Schengen dwar il-
viża. Din il-politika se tieħu forma konkreta fil-Kodiċi dwar il-Viżi. Ir-rapporteur tagħkom, 
għaldaqstant, huwa tal-fehma li huwa importanti li jitħejja dokument ta' ħidma fi stadju bikri 
sabiex jiffaċilita l-koordinazzjoni ma' dawk il-proposti leġiżlattivi li jinsabu fi stadju aktar 
avvanzat.

Ir-rapporteur tagħkom għamel erba’ vjaġġi – lejn Varsavja, San Pietruburgu, Kiev u l-Alġerija 
– biex jiffamiljarizza ruħu mal-proċess tal-ħruġ tal-viżi. Minkejja l-fatt li l-Kodiċi dwar il-
Viżi huwa proposta kkumplikata u komprensiva ħafna, ir-rapporteur tagħkom huwa tal-fehma 
li huwa pjuttost faċli li jiġu identifikati l-kwistjonijiet politiċi u prattiċi importanti involuti. 
Huma dawk il-kwistjonijiet li r-rapporteur tagħkom jixtieq jenfasizza fuqhom f’dan id-
dokument inizjali ta’ ħidma. Ir-rapporteur tagħkom iqis bħala importanti wkoll li jkun hemm 
konsistenza u koordinazzjoni bejn ir-rapporti li jindirizzaw il-politika komuni taz-zona ta’ 
Schengen dwar il-viżi, i.e. Dan ir-rapport COM(2006)0269 dwar l-introduzzjoni tal-
bijometriċi u l-istabbiliment ta’ ċentri komuni għall-applikazzjoni għall-viża, u 
COM(2004)0835 dwar l-istabbiliment ta' sistema ta’ l-informazzjoni dwar il-viża.

Ir-rapporteur tagħkom jaf li l-lista ta’ kwistjonijiet importanti se tiġi estiża b’riżultat ta’ 
laqgħat, seduti ta’ smigħ u sejbiet sussegwenti. Għadd ta’ kwistjonijiet tekniċi li m’humiex 
koperti minn dan id-dokument ukoll se jiżdiedu ma’ dik il-lista.

In-natura dupliċi tal-politika dwar il-viża tinsab fil-fatt li l-objettivi tagħha huma li, fl-istess 
ħin, tiġġieled kontra l-immigrazzjoni illegali u l-kriminalità (eż. it-traffikar tan-nies, ix-xogħol 
illegali, il-kriminalità organizzata) u tippromwovi l-qsim leġittimu tal-fruntieri. Huwa 
importanti li wieħed jara ż-żewġ naħat, iżda fil-politika dwar il-viża hemm tendenza li wieħed 
jagħmel enfasi fuq ta’ l-aħħar, li tirrappreżenta l-maġġoranza l-kbira ta’ l-għadd totali ta’ 
vjaġġaturi. L-objettiv tar-rapporteur tagħkom huwa li tinstab sintesi aħjar bejn dawn iż-żewġ 
objettivi. Fit-tħaddim legali ta’ l-attivitajiet tagħhom, in-negozjanti u l-fornituri tas-servizzi 
jeħtieġu politika mhux diskriminatorja dwar il-viża, iżda nies li qed jistudjaw, li qed jieħdu 
sehem fi programmi ta’ tpartit, dawk li għandhom qraba eċċ. wkoll għandhom l-istess bżonn. 
Grupp speċjali huwa dak magħmul minn individwi b’rekord nadif rigward il-viżi, i.e. dawk li 
żaru pajjiżi tax-Schengen diversi drabi mingħajr ma qatt ikkawżaw xi problemi fil-forma ta’ 
attivitajiet kriminali jew oħrajn. Dawn l-individwi m’humiex koperti mill-proposta tal-
Kummissjoni minkejja l-fatt li dan il-grupp probabbilment huwa l-inqas li joħloq problemi 
minn fost il-gruppi kollha.

L-importanza ta’ politika dwar il-viżi għat-turiżmu Ewropew ma ġietx koperta biżżejjed waqt 
ix-xogħol preparatorju. L-Ewropa llum hija z-zona li l-aktar li jżuruha turisti fid-dinja. It-
turiżmu jirrappreżenta 11% tal-PGD ta’ l-UE u jħaddem 20.6 miljun ruħ, skond dejta mill-
ECTAA. Il-politika dwar il-viża hija parti importanti ħafna mid-dehra esterna ta’ l-UE.

Osservazzjoni importanti waqt iż-żjarat fl-erba’ pajjiżi kienet li għandhom jiġu rrikonoxxuti l-
limitazzjonijiet tal-politika dwar il-viża. Għal individwi li jixtiequ jidħlu illegalment fl-UE, is-
sistema tal-viżi m'hix l-uniku metodu li jistgħu jużaw. Fir-rigward tat-traffikar tan-nies, għadd 
ta’ vittmi ġew reklutati wara li waslu fiz-zona ta’ Schengen. L-UE u l-Istati Membri tagħha 
dejjem se jkunu jeħtieġu strumenti addizzjonali biex jiġġieldu l-aspetti koroh tas-soċjetà 
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tagħna. Il-politika dwar il-viża hija għodda waħda fost ħafna. Ġie wkoll enfasizzat minn 
diversi kummentaturi li n-nuqqas f’bosta Stati Membri ta' politika żviluppata dwar l-
immigrazzjoni għal raġunijiet ta’ xogħol fih innifsu jipproduċi 'ħtieġa' li wieħed isib mezz kif 
iqarraq bis-sistema jew li wieħed jagħti raġunijiet foloz dwar għaliex ikollu bżonn jivvjaġġa.

F’dan id-dokument, ir-rapporteur tagħkom jiffoka fuq diversi ċirkustanzi li joħolqu dehra 
esterna aktar uniformi u mtejba għall-UE, jissimplifikaw l-ivvjaġġar għal bosta mingħajr, 
iżda, ma jbaxxu l-istandards essenzjali tas-sigurtà. Dan l-argument huwa msejjes fuq il-fatt li 
l-bank komuni tad-dejta dwar it-tagħrif, il-VIS, se jibda jaħdem, u dan se jtejjeb bil-kbir is-
sigurtà u l-affidabilità tal-viżi li jinħarġu. Ir-rapporteur tagħkom jisħaq ukoll fuq il-
konsegwenzi negattivi ta’ l-introduzzjoni tad-dejta dwar il-marki tas-swaba fis-sistema tal-viżi 
qabel ma jkun hemm organizzazzjoni dinjija mill-ġdid ta’ l-amministrazzjoni tal-viżi u qabel 
ma tkun seħħet l-aċċessibilità tas-sistema.

Anki f’dan l-istadju, waslet informazzjoni li għandha x’taqsam ma’ l-Indja, maċ-Ċina, mar-
Russja u ma' l-Afrika t'Isfel rigward problemi prattiċi kkaġunati mir-rekwiżit li l-applikanti 
għall-viża jridu jmorru personalment sabiex jitteħdulhom il-marki tas-swaba. Miljuni ta’ nies 
ikunu mġiegħla jaqbdu titjiriet lejn l-eqreb post fejn hemm konsolat u jfittxu akkomodazzjoni 
għal matul il-lejl hemmhekk sabiex ikunu jistgħu japplikaw għal viża. Anki t-tfal ikunu 
mġiegħla jakkumpanjaw lill-ġenituri tagħhom sabiex jiksbu viża.

Ir-rapporteur tagħkom jixtieq jiġbed l-attenzjoni għal dawn il-punti f’dan l-istadju.

(1) Faċċata komuni

(a) Minkejja l-fatt li d-dinja ta’ barra tqis liz-zona ta’ Schengen bħala zona waħda ta’ 
ċaqliq ħieles, it-tagħrif dwar il-viżi tax-Schengen jinsab mifrux fuq mijiet ta' siti 
differenti fuq l-internet, li huma amministrati mill-konsolati ta’ l-Istati Membri 
individwali. Hemm bżonn li jkun hemm sit komuni li wieħed jidħol minnu, eż. 
www.schengenvisa.eu. Il-ħolqien ta’ tali sit fuq l-internet jiġi ffaċilitat permezz ta' 
koperazzjoni lokali estiża bejn il-konsolati, kif propost fil-Kodiċi dwar il-Viżi. Ir-
rekwiżiti eżatti għal kull post jiġu stabbiliti permezz ta’ koperazzjoni lokali. Ikun 
xieraq li jkun possibbli wkoll, permezz tas-sit fuq l-internet, li wieħed jikseb 
formoli ta’ applikazzjoni u tagħrif dwar ir-rekwiżiti dwar il-viża u li wieħed 
jagħmel appuntamenti għal intervisti. Fil-ġejjieni, ikun xieraq li jkun possibbli li 
wieħed jissottometti permezz ta’ l-internet xi dokumenti meħtieġa għall-viża.

(b) Għandu jkun obbligatorju li jiġu konklużi arranġamenti dwar ir-rappreżentanza (l-
artikolu 7) jekk pajjiż ma jkollux rappreżentanza f'distanza raġonevoli. Jekk il-
pajjiż li jkun id-destinazzjoni ewlenija ma jkollux rappreżentanza, ngħidu aħna, 
f’distanza ta’ 200 km, ikun xieraq li jkun possibbli li wieħed japplika għal viża 
f’konsolat ta’ pajjiż ieħor.

(c) Interpretazzjoni ġdida tal-prinċipju tal-pajjiż li jkun id-destinazzjoni ewlenija 
sabiex jissodisfa aħjar ir-rekwiżiti attwali. Fil-każ ta’ min idur pajjiżi differenti, 
ikun xieraq li jkun possibbli li japplika għal viża fi kwalunkwe konsolat li 
jirrappreżenta lil wieħed mill-pajjiżi li jkun se jżur.

(2) Perċezzjoni pożittiva u faċilità biex il-klijent jinqeda
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(a) Għandha titfassal strateġija għall-ħruġ ta’ viżi ‘one-stop’. Ikun xieraq li l-
konsolati kollha jħejju pjan sabiex individwi li joqogħdu f’distanza 
eċċezzjonalment ‘il-bogħod mill-konsolat ikun meħtieġ li jidhru personalment fil-
konsolat darba waħda biss biex japplikaw għal viża u biex jiksbuha.

(b) L-UE għandha fruntieri komuni mal-pajjiżi li mingħandhom iġġib il-biċċa l-kbira 
tat-turisti u tal-viżitaturi. Għal diversi raġunijiet huwa ta’ importanza kbira li jkun 
hemm perċezzjoni pożittiva ta’ l-UE. Huwa iktar importanti għall-UE milli għall-
Istati Uniti u għar-Renju Unit, li t-tnejn huma ġeografikament ‘il-bogħod, li 
jkollha ħlas għall-viża li jkun relattivament baxx. Il-prezz ta’ viża għandu jibqa’ 
35 € u l-prezz m’għandux ikun jgħodd għal xi gruppi, bħal tfal akkumpanjati minn 
ġenitur, parteċipanti f’avvenimenti sportivi u kulturali internazzjonali kif ukoll 
parteċipanti fi programmi ta’ tpartit.

(c) Minflok joħorġu viżi għal dħul ta’ darba jkun xieraq li l-Istati tax-Schengen 
jadottaw il-prattika ta’ l-Istati Uniti u tar-Renju Unit u joħorġu viżi għal dħul ta' 
aktar minn darba, fejn ma jkunx hemm raġunijiet biex isir mod ieħor.

(d) Fil-proċedura tal-koperazzjoni konsolari lokali, għandha titħejja lista kompluta 
tad-dokumenti ġustifikattivi mitluba u ssir pubblika. Minħabba li ċ-ċirkustanzi 
jvarjaw bil-kbir minn post għal ieħor, m’hux xieraq li wieħed jiddefinixxi 
eżattament, fi proposta leġiżlattiva, liema dokumenti huma obbligatorji.

(e) Il-prattika preżenti li permezz tagħha l-applikant għall-viża jrid jippreżenta 
stediniet hija problematika. Il-"produzzjoni” ta’ l-istediniet għandha t-tendenza li 
tinkuraġġixxi intraprenditorija dubjuża, jew saħansitra kriminali, u ma twassalx 
f’kull każ għar-riżultati mixtieqa. L-istabbiliment tal-bażi tad-dejta tal-VIS jagħti 
ċertezza ġdida lill-ħruġ tal-viżi u jagħmilha possibbli li jiġi abolit dan ir-rekwiżit, 
ħlief jekk ikunu jistgħu jitressqu argumenti konvinċenti kontra dan.

(f) Ir-rekwiżit assolut li wieħed irid jippjana vjaġġ turistiku minn qabel sa l-inqas 
dettall għandu jiġi llaxkat. Dan ir-rekwiżit huwa esaġerat meta jitlob li l-
akkomodazzjonijiet u l-itinerarji ta’ dak li jkun iridu jkunu magħrufa b’mod 
dettaljat qabel ma jibda l-vjaġġ.

(g) Hemm bżonn ta’ regoli biex jiġi ddeterminat f'liema ilsna l-applikanti jkunu 
jistgħu jissottomettu d-dokumenti ġustifikattivi. Bħalissa hemm konsolati li 
jitolbu traduzzjonijiet tad-dokumenti kollha f’ilsna li bilkemm ikunu mitkellma 
fil-postijiet fejn ikunu jinsabu l-konsolati. Tali rekwiżiti huma ostakli indiretti.

(h) Huwa importanti li jintużaw proċeduri ssimplifikati għal applikanti li jkollhom 
rekord nadif rigward viżi. M’hux sewwa li l-attenzjoni tintefa' biss fuq nies li 
jagħmlu parti minn ċerti kategoriji.

(3) Lakuni u rimedji

(a) Il-proposta tal-Kummissjoni ma tqisx it-tradizzjoni ta’ l-ivvjaġġar bil-baħar 
permezz ta’ vapuretti tal-passiġġieri. Fir-reġjun tal-Baħar Baltiku, ngħidu aħna, 
dan it-tip ta’ vvjaġġar jieħu l-forma ta’ turiżmu spontanju tal-massa fejn il-
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vjaġġaturi s-soltu jixtru l-biljetti tagħhom eżatt qabel ma jitilqu. Fil-ġejjieni dan 
jista’ jkun il-każ ukoll fiz-zona tal-Baħar l-Iswed. Ir-regoli attwali tal-viża ma 
jippermettux traffiku regolari tal-vapuretti tal-passiġġieri bejn pajjiżi ta’ l-UE u l-
federazzjoni Russa, pereżempju. Ir-rapporteur tagħkom jaħseb li hemm bżonn ta’ 
arranġamenti speċjali għal dan il-għan.

(b) Meta jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet (rata baxxa ta’ rifjuti, l-applikazzjoni ta’ 
ftehima dwar l-ammissjoni mill-ġdid, persentaġġ baxx ta’ ċittadini li jibqgħu 
f’pajjiż għal żmien itwal milli tippermettilhom il-viża, għadd żgħir ta’ individwi li 
jiġu ddeportati minħabba xogħol illegali eċċ), għandu jkun hemm proċedura u 
regoli ċari biex titneħħa s-sistema tal-viża.

(4) Possibilitajiet għall-politika Ewropea

(a) Ikun xieraq li l-politika ta’ l-Unjoni dwar il-viża tkun tirrifletti l-prijoritajiet tal-
politiki interni u esterni. X’inhi t-tweġiba reali ta’ l-Unjoni lill-Ukraina, lill-
Balkani eċċ., meta wieħed iqis li l-ftehimiet bilaterali għall-iffaċilitar tal-viża li 
ġew konklużi jew li qed jiġu konklużi huma inqas liberali mill-prattika li dawn 
għandhom attwalment ma’ l-istati ġirien tagħhom?

(b) Huwa inaċċettabbli li l-Parlament Ewropew, f’termini reali, ma jistax jiskrutinizza 
jew jinfluwenza ‘l-kontenut tal-ftehimiet bilaterali li qed jiġu nnegozjati ma’ 
pajjiżi terzi, bħar-Russja, l-Ukraina u l-Balkani.

(c) Ir-rapporteur tagħkom huwa favur mudell standard obbligatorju għall-
ġustifikazzjoni tar-rifjuti kif ukoll favur il-possibilità ta’ appell. Huwa importanti 
li l-ġustifikazzjonijiet għar-rifjuti u l-appelli ma jgħabbux lill-istaff konsolari 
żżejjed.

(d) Ir-rapporteur tagħkom jisħaq ukoll fuq il-konsegwenzi negattivi ta’ l-introduzzjoni 
tad-dejta dwar il-marki tas-swaba fis-sistema tal-viżi qabel ma jkun hemm 
rijorganizzazzjoni dinjija ta’ l-amministrazzjoni tal-viżi u qabel ma tkun seħħet l-
aċċessibilità tas-sistema.

(5) Komunikazzjoni diretta

(a) Waqt il-missjonijiet fl-erba’ pajjiżi sar evidenti bil-kbir li hemm bżonn ta' tagħrif 
imparzjali u dirett lill-pubbliku dwar ir-rekwiżiti għal-viża. Bħalissa, f’bosta 
pajjiżi, atturi tas-suq iswed u kumpaniji dubbjużi qed jipprovdu lill-applikanti 
tagħrif li ma jiggwidahomx tajjeb.


	643053mt.doc

