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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1436/2012, imressqa minn Olga Baltag, ta’ ċittadinanza 
Moldovana, dwar l-allegat ksur tal-Ungerija tal-Ftehim ta’ Schengen

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li f’Awwissu 2009 daħlet bħala studenta fl-Università ta’ Strasburgu kisbet 
viża għal soġġorn fit-tul fil-Moldova. F’Settembru 2009 issottomettiet id-dokumentazzjoni 
meħtieġa għall-“vignette” tal-viża u fit-30 ta’ Jannar 2010 ivvjaġġat mill-Moldova għal 
Franza. Madankollu, twaqqfet u ngħatat multa mill-awtoritajiet Ungeriżi għar-raġuni li ma 
kellhiex dokumenti rikonoxxuti bħala validi fl-Ungerija. Il-petizzjonanta tilmenta li dan huwa 
ksur tad-dritt għal-libertà tal-moviment fiż-żona Schengen tad-detenturi b’viża għal residenza 
fit-tul.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

F’konformità mal-Artikolu 18 tal-Konvenzjoni li Timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen, sal-
5 ta’ April 2010, viża għal soġġorn fit-tul (it-tip “D”) kienet viża nazzjonali li tawtorizza lid-
detentur tagħha soġġorn biss fl-Istat Membru li joħroġ il-viża, anke jekk din tawtorizza wkoll 
it-tranżitu fit-territorju ta’ Stati Schengen oħra sabiex jasal fit-territorju tal-Istat li jkun ħareġ 
il-viża għal soġġorn fit-tul.

Iċ-ċittadini ta’ pajjiż terz soġġetti li jkollhom fil-pussess tagħhom viża għal soġġorn qasir 
f’konformità mar-Regolament 539/2001, bħall-Moldovani, – għalkemm preżenti legalment 
fuq it-territorju ta’ Stat Membru li jkun ħareġ il-viża D – ma kinux awtorizzati jagħmlu żjarat 



PE519.636v01-00 2/2 CM\1004032MT.doc

MT

qosra fi Stati Membri oħra matul is-soġġorn fit-tul tagħhom fuq il-bażi tal-imsemmija viża D; 
bl-istess mod ma kinux awtorizzati għal tranżitu fi Stati oħra matul il-vjaġġ ta’ ritorn tagħhom 
lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom fuq il-bażi ta’ din il-viża D.

L-Artikolu 18 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen, fil-verżjoni inizjali tagħha, segwa l-proċedura 
applikata b’mod ġenerali f’dak iż-żmien mill-Istati Membri li skontha l-viża tat-tip D kienet 
inbidlet f’permess ta’ residenza ladarba d-detentur tal-viża jasal fit-territorju tal-Istat Membru 
li jkun ħariġha. Fuq il-bażi ta’ tali permess ta’ residenza ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi setgħu 
għalhekk jiċċirkolaw b’mod liberu fiż-żona Schengen. Għal din ir-raġuni, fil-mument tal-
konklużjoni tal-Konvenzjoni ta’ Schengen, l-Istati Membri ma qisux meħtieġ li 
jirregolamentaw, għall-persuni li jkollhom viża tat-tip D, iċ-ċirkolazzjoni tagħhom fiż-żona 
Schengen, il-vjaġġ tar-ritorn tagħhom lejn il-pajjiż tal-oriġini jew tieni vjaġġ lejn l-Istat 
Membru li jkun ħareġ il-viża D.

Il-problema reali kienet li, fil-prattika, dejjem aktar, l-Istati Membri ma bidlux il-viża tat-tip D 
b’permess ta’ soġġorn wara d-dħul taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-territorju tagħhom, jew 
kienu jibdluhom iżda b’dewmien konsiderevoli. Konsegwentement, b’viża D biss fil-pussess 
tagħhom, il-persuni kkonċernati kienu “mblukkati” fl-Istat Membru li ħareġ l-imsemmija 
viża D: iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi detenturi ta’ viża tat-tip D u li kienu soġġetti li jkollhom fil-
pussess tagħhom viża skont ir-Regolament 539/2001 kellhom bżonn viża Schengen ta’ 
soġġorn qasir (il-viża C) biex jivvjaġġaw lejn Stati Schengen oħra, inkluż għal tranżitu fit-
territorju ta’ Stati Schengen oħra matul il-vjaġġ tar-ritorn lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom jew 
id-dħul lura sussegwenti fl-Istat Membru ta’ residenza.

F’dan il-kuntest, ir-Regolament (UE) Nru 265/2010 (li jemenda l-Konvenzjoni li Timplimenta 
l-Ftehim ta’ Schengen u r-Regolament (KE) Nru 562/2006 fir-rigward tal-moviment tal-
persuni li jkollhom viża għal soġġorn fit-tul), ġie adottat fil-25 ta’ Marzu 2010. Dan għandu l-
għan li jiffaċilita ċ-ċirkulazzjoni fiż-żona Schengen taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jgħixu 
legalment f’wieħed mill-Istati Membri fuq il-bażi ta’ viża għal soġġorn fit-tul tat-tip “D” 
maħruġa minn dan l-Istat Membru.

Ir-Regolament daħal fis-seħħ fil-5 ta’ April 2010, li jfisser li minn dik id-data, il-viżi kollha 
għal soġġorn fit-tul matul il-validità tagħhom jippermettu lid-detenturi tagħhom iċ-
ċirkolazzjoni libera fiż-żona Schengen għal tliet xhur matul perjodu ta’ sitt xhur. Ċittadin ta’ 
pajjiż terz detentur ta’ viża għal soġġorn fit-tul tat-tip D maħruġa minn Stat Membru huwa 
awtorizzat jidħol fi Stati Membri oħra għal tliet xhur kull semestru, bl-istess kondizzjonijiet 
tad-detentur ta’ permess ta’ residenza. Din iċ-ċirkolazzjoni libera tinkludi wkoll numru bla 
limitu ta’ dħul/ħruġ miż-żona Schengen.

Fil-mument tal-vjaġġ tal-petizzjonanta, it-30 ta’ Jannar 2010, ir-regoli preċedenti kienu 
għadhom qed japplikaw. Konsegwentement, il-viża tat-tip D tal-petizzjonanta ma kinitx 
tippermettilha tranżitu fl-Ungerija biex terġa’ lura lejn Franza. Dan it-tranżitu fit-territorju 
Ungeriż kien jeħtieġ il-kisba ta’ viża Schengen li kellha toħroġ mill-Istat Membru kompetenti. 

Konklużjoni
Skont dak ta’ hawn fuq, wieħed jista’ jikkonkludi li l-awtoritajiet Ungeriżi aġixxew b’mod 
korrett. Madankollu, bis-saħħa tar-regolamentazzjoni l-ġdida dwar il-viżi tat-tip D, din il-
problema mhux se terġa’ titfaċċa fil-futur.


