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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1437/2012, imressqa minn Olga Baltag, ta’ ċittadinanza Moldova, 
fuq vjolazzjoni allegata mill-Italja dwar il-ftehim Schengen

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li f’Awwissu 2009 daħlet bħala studenta fl-Università ta’ Strasburgu kisbet 
viża ta’ studenta għal permanenza fit-tul fil-Moldova. Meta waslet fi Franza, hi wettqet il-
formalitajiet meħtieġa biex takkwista l-‘istiker’ tal-viża tagħha. Fit-28 t’Ottubru 2009, hi 
vjaġġat bil-ferrovija lejn il-Moldova minn Strasburgu. Fl-ajruport ta’ Milan, wara li temmet 
il-kontroll ta’ sikurezza, ma tħallietx titla’ abbord minħabba li ma kellhiex dokumentazzjoni li 
kienet valida fit-territorju Taljan. Il-petizzjonanta tilmenta li dan huwa ksur tad-drittijiet 
tagħha skont ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn 
naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) u r-Regolament (KE) 
Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għall-passiġġieri 
fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

F’dak li għandu x’jaqsam l-ewwel nett mar-Regolament (KE) Nru. 261/2004 dwar id-drittijiet 
tal-passiġġieri tal-ajru, għandu jiġi nnotat li r-rifjut tat-tlugħ abbord huwa definit fl-Artikolu 
2(j) bħala r-rifjut li jiġi trasportati passiġġieri fuq titjira, minkejja li dawn ikunu ppreżentaw 
lilhom infushom għar-reġistrazzjoni fil-ħin u bir-riserva konfermata, sakemm ma jkunx hemm 
raġunijiet raġonevoli biex ma jitħallewx jitilgħu, b’mod partikolari minħabba raġunijiet ta’ 
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saħħa, ta’ sikurezza jew ta' sigurtà, jew minħabba dokumenti tal-ivvjaġġar mhux adegwati. 

Rifjut li jiġi trasportat passiġġier minħabba dokumenti tal-ivvjaġġar mhux adegwati huwa 
meqjus, sakemm ma jkunx żball min-naħa tal-persunal tal-kumpanija jew tal-ajruport fil-
kontroll tad-dokumenti, bħala rifjut raġonevoli ġustifikat, u għalhekk ma jikkostitwix ‘rifjut 
ta’ imbark’ fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru. 261/2004. Għalhekk, ir-regolament 
inkwistjoni ma japplikax għal passiġġieri li ma jitħallewx jitilgħu abbord titjira minħabba li 
ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-viża fiż-żona Schengen. 

B’mod aktar speċifiku, rigward ir-regoli applikabbli fiż-żona Schengen, għandu jiġi nnutat li 
skont l-Artikolu 18 tal-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ftehim Schengen, sal-5 ta’April 
2010, viża ta’ permanenza fit-tul (tip “D”) kienet viża nazzjonali li tippermetti lid-detentur li 
joqgħod biss fl-Istat Membru emittent tal-viża, anke jekk din kienet tippermetti li d-detentur 
jgħaddi mit-territorju ta’ Stati Schengen oħra sabiex imur lura fit-territorju tal-Istat li jkun 
ħareġ il-viża għal permanenza fit-tul

Ċittadini ta’ pajjiżi terzi sottomessi għall-ħtieġa tal-viża ta’ permanenza qasira skont ir-
Regolament 539/2001, bħal Moldovani, - għalkemm legalment preżenti fit-territorju tal-Istat 
Membru li kien ħareġ il-viża D – ma kinux awtorizzati li jmorru għal żjarat qosra fl-Istati 
Membri l-oħra matul il-permanenza fit-tul abbażi tal-viża D; għalhekk dawn ma kinux 
permessi li jgħaddu minn Stati oħra meta jirritornaw lejn il-pajjiż ta’ oriġini fuq il-bażi ta’ din 
il-viża D.

L-Artikolu 18 tal-Konvenzjoni Schengen, fil-verżjoni oriġinali tiegħu, irriżulta mill-proċedura 
ġeneralment applikata dak iż-żmien mill-Istati Membri, skont liema l-viżi tat-tip D kienu 
konvertiti f'permess ta' permanenza ladarba d-detentur tal-viża kien jasal fit-territorju tal-Istat 
Membru emittenti.  Abbażi ta’ tali permess ta’ permanenza ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi kienu 
jistgħu jivjaġġaw liberament fiż-żona Schengen. Għal din ir-raġuni, fil-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta’ Schengen, l-Istati Membri ma qisux li kien meħtieġ jirregolaw, għall-persuni 
li jkollhom l-viża tat-tip D, il-moviment tagħhom fiż-żona Schengen, ir-ritorn tagħhom lejn il-
pajjiż ta’ oriġini jew it-tieni qsim lejn l-Istat Membru li kien ħareġ il-viża D.

Il-problema reali kienet li, fil-prattika, l-Istati Membri ma bidlux il-viżi tat-tip D ma’ permess 
ta’ residenza wara d-dħul taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-territorju tagħhom, jew kienu 
jibdluhom imma b’dewmien konsiderevoli. B’hekk, minħabba li kellhom biss viża D, il-
persuni konċernati kienu ‘imblukkati’ fl-Istat Membru li kien ħareġ il-viża D: iċ-ċittadini ta’ 
pajjiż terz detenturi ta’ viża tat-tip D u sottomessi għall-obbligu tal-viża taħt ir-Regolament 
539/2001 kellhom bżonn viża Schengen ta’ permanenza qasira (viża C) biex jivvjaġġaw lejn 
l-Istati Schengen, inkluż fi tranżitu minn territorju ta' Stati oħra Schengen meta huma kienu 
jirritornaw fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom jew jerġgħu jirritornaw wara fl-Istat Membru tar-
residenza tagħhom. 

F’dan il-kuntest, ir-Regolament (UE) 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 residenza fit-tul) ġie adottat fil-25 ta’ Marzu 2010. Huwa għandu l-għan 
li jiffaċilita l-moviment fiż-żona Schengen taċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi li jirrisjedu legalment 
f'wieħed mill-Istati Membri abbażi ta' viża ta' permanenza fit-tul tat-tip "D" maħruġa minn 
dan l-Istat Membru.
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Ir-Regolament daħal fis-seħħ fil-5 ta’ April 2010, li jfisser li minn din id-data ’l quddiem, il-
viżi kollha ta’ permanenza fit-tul validi jintitolaw lid-detenturi tagħhom għal moviment liberu 
fiż-żona Schengen għal tlett xhur f’perjodu ta’ sitt xhur. Ċittadin ta’ pajjiż terz li jkollu viża 
tat-tip D maħruġa minn Stat Membru huwa awtorizzat jivvjaġġa lejn Stati Membri oħra għal 
tlett xhur kull semestru, bl-istess kundizzjonijiet ta' detentur b'permess għal residenza. Dan il-
moviment liberu jinkludi wkoll numru illimitat ta dħul/ħruġ miż-żona Schengen.

Fiż-żmien tal-vjaġġ tal-petizzjonanta, fl-20 ta’ Ottubru 2009, kienu għadhom fis-seħħ ir-regoli 
l-qodma. Għalhekk, il-viża tat-tip D tal-petizzjonanta ma kinitx tħalliha tgħaddi mill-Italja 
biex tmur lura l-Moldova. Hi qabdet ferrovija intra-Schengen (minn Strasburgu għal Milan), 
imbagħad titjira biex toħroġ miż-żona Schengen (lejn il-Moldova). Għalhekk, hi kellha 
taqsam it-territorju Taljan biex imbagħad tmur l-ajruport internazzjonali ta' Milan/Malpensa, 
fejn kellha bżonn il-viża Schengen għal tranżitu mill-Italja.

Konklużjoni
Minn dan kollu, wieħed jista’ jikkonkludi li l-awtoritajiet Taljani mxew b’mod korrett.  
Għaldaqstant, ir-rifjut tal-awtoritajiet Taljani li jħallu l-petizzjonanta titlà abbord l-ajruplan 
għall-Moldova kien raġonevolment ġustifikat u, għalhekk, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
261/2004 li jistabbilixxu regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ 
li ma jitħallewx jitilgħu abbord u ta' kanċellazzjoni jew ta' dewmien twil ta’ titjiriet, li tirreferi 
għalihom il-petizzjonanta, mhumiex applikabbli f'dan il-każ. Madankollu, bis-saħħa tar-
regolamentazzjoni l-ġdida dwar il-viżi tat-tip D, tali problema m’għandhiex terġà tiġri fil-
futur.


