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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0353/2012, imressqa minn R. A., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar 
problemi ta’ ħruġ ta’ viżi turistiċi għal familjari Alġerini min-naħa tal-
awtoritajiet diplomatiċi Taljani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Taljan ta’ oriġini Alġerina li joqgħod fir-Renju Unit.

L-Ambaxxata Taljana f’Londra ma tatx il-viża turistika lil ommu u lil oħtu biex imorru Ruma, 
kif għamlet ukoll l-Ambaxxata Taljana fl-Alġerija għal raġunijiet li skont il-petizzjonant 
mhumiex ċari.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibli fis-6 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012

Il-petizzjonant, ċittadin Taljan ta’ oriġini Alġerina li joqgħod fir-Renju Unit, jilmenta dwar il-
problemi li ltaqgħu magħhom ommu u oħtu, li huma ċittadini Alġerini li joqogħdu l-Alġerija, 
meta ppreżentaw applikazzjoni għal viża fl-Ambaxxata Taljana f’Alġeri.

Omm u oħt il-petizzjonant ma jaqgħux taħt id-definizzjoni ta’ “membri tal-familja” tal-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2004/38/KE. Barra minn hekk, skont l-informazzjoni disponibbli lill-
Kummissjoni, l-ebda element ma jindika li omm u oħt il-petizzjonant jistgħu jaqgħu fl-ambitu 
tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2004/38/KE.

Konsegwentement, omm u oħt il-petizzjonant ma jidhrux li jgawdu minn xi dritt ta’ moviment 
liberu skont id-Direttiva 2004/38/KE. Konsegwentement, il-ħrug ta’ viża lil ċittadin ta’ pajjiż 
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terz bħalma huma omm u oħt il-petizzjonant huwa rregolat mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi 
dwar il-Viżi.

Il-Kodiċi dwar il-Viżi (l-Artikolu 6(1)) tipprevedi li applikazzjoni għal viża “għandha tiġi 
eżaminata u tittieħed deċiżjoni dwarha mill-konsulat tal-Istat Membru kompetenti li l-
applikant jirresjedi legalment fil-ġurisdizzjoni tiegħu.”

Skont l-Artikolu 6(2) tal-Kodiċi dwar il-Viżi, “l-Istat Membru kompetenti għandu jeżamina u 
jiddeċiedi dwar applikazzjoni mressqa minn ċittadin ta’ pajjiż terz preżenti legalment li 
madankollu ma jirresjedix fil-ġurisdizzjoni tiegħu, jekk il-konsulat iqis li l-applikant ikun 
iġġustifika li ressaq l-applikazzjoni [hemmhekk].” Il-linji gwida għall-implimentazzjoni tal-
Kodiċi dwar il-Viżi1, il-Parti II, il-punt 2.8, jispeċifikaw li huwa f’idejn il-konsulat li għandu 
jara jekk il-ġustifikazzjoni mressqa mill-applikant hijiex aċċettabbli.

L-Istat Membru kompetenti huwa dak ta’ destinazzjoni ewlenija jew unika jew, f’każ ta’ 
permanenzi previsti li jkopru bosta destinazzjonijiet fejn l-ebda minnhom ma tista’ titqies 
bħala dik ewlenija, l-Istat Membru li l-applikant biħsiebu jaqsam il-fruntiera esterna tiegħu 
sabiex jidħol fiż-żona Schengen.

B’hekk il-Konsulat kompetenti biex jipproċessa l-applikazzjonijiet għal viża ta’ omm u oħt il-
petizzjonant huwa l-Konsulat Taljan f’Alġeri.

Skont il-Kodiċi dwar il-Viżi, l-Artikolu 19(1), applikazzjoni għal viża titqies ammissibbli 
(jiġifieri trid tkun imressqa fil-perjodi ta’ żmien stipulati mill-Kodiċi dwar il-Viżi (l-
Artikolu 9(1) u tinkludi l-punti msemmijin fil-punti (a) sa (c) tal-Artikolu 10(3), id-data 
bijometrika tal-applikant trid tkun inġabret (fejn applikabbli), u tkun inġabret it-tariffa tal-
viża) trid tiġi aċċettata u eżaminata mill-konsulat. Il-kwistjoni tal-provi li l-applikant għandu 
biżżejjed mezzi finanzjarji ta’ sussistenza għandha tiġi evalwata biss waqt l-eżaminazzjoni 
tal-applikazzjoni u mhijiex parti mill-kriterji ta’ ammissibilità.

Barra minn hekk, il-Kodiċi dwar il-Viżi ma tinkludix dispożizzjonijiet dwar ir-residenza ta’ 
persuni li jisponsorjaw l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-applikant.

Fil-każ preżenti, il-Konsulat Taljan ta’ Alġeri kellu jaċċetta l-applikazzjonijiet jekk il-kriterji 
ta’ ammissibilità kienu sodisfati u waqt l-eżaminazzjoni vverifika d-dokumentazzjoni u l-
informazzjoni mressqa li juru li l-applikanti kellhom biżżejjed mezzi finanzjarji. Jidher li t-tali 
dokumentazzjoni kienet imressqa u li l-petizzjonant kellu jisponsorja l-permanenza taż-żewġ 
nisa fl-Italja. Jekk il-Konsulat Taljan f’Alġeri ma kienx f’pożizzjoni li jivverifika l-awtentiċità 
u l-affidabbiltà tad-dokumentazzjoni mressqa biex tagħti prova li l-petizzjonant seta’ jkopri l-
ispejjeż tal-permanenza peress li d-dokumenti varji nħarġu mir-Renju Unit, seta’ sar kuntatt 
mal-Konsulat Taljan f’Londra li huwa familjari mat-titoli residenzjali varji li jinħarġu fir-
Renju Unit u li kien ikun kapaċi jivverifika rendikonti bankarji eċċ.

Skont l-informazzjoni tal-petizzjonant, jidher li l-awtoritajiet Taljani applikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Kodiċi dwar il-Viżi dwar id-determinazzjoni tal-Istat Membru 

                                               
1 Id-Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni Nru (2010) 1620 finali tad-19 ta’ Marzu 2010 li 
tistabbilixxi Manwal għall-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal viża u l-modifikazzjoni tal-viżi maħruġa.
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kompetenti b’mod korrett. Fejn jidħlu l-applikazzjonijiet tad-dispożizzjonijiet dwar l-
ammissibilità, il-Kummissjoni se tikkuntattja l-awtoritajiet Taljani biex titlob informazzjoni 
iktar dettaljata dwar dan il-każ biex tivverifika jekk l-awtoritajiet konsulari kisrux il-liġi tal-
UE dwar l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal viża. Madankollu, sabiex isir dan, il-
petizzjonant għandu jkun mistoqsi dwar jekk iħallix li l-identità u d-data personali tiegħu 
jkunu żvelati meta jsir kuntatt mal-awtoritajiet Taljani.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-Kummissjoni qajmet il-kwistjonijiet koperti fl-osservazzjonijiet inizjali tagħha mal-
awtoritajiet Taljani, inkluż (wara li fittxet dettalji u approvazzjoni mill-petizzjonant) bagħtet 
id-data personali taż-żewġ persuni konċernati sabiex l-awtoritajiet Taljani jsibu l-
applikazzjonijiet konċernati u jivverifikaw l-immaniġġjar tal-każ. L-awtoritajiet Taljani 
infurmaw lill-Kummissjoni li huma ma għandhom l-ebda rekord li l-applikanti avviċinaw is-
servizzi konsulari tagħhom jew il-fornitur tas-servizz.

Konklużjoni

Skont l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, jidher li l-awtoritajiet Taljani ma applikawx 
id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi dwar il-Viżi dwar l-ammissibilità b’mod korrett. Madankollu, 
fin-nuqqas ta’ rekords disponibbli mill-awtoritajiet Taljani, mhuwiex possibbli li tinġibed 
konklużjoni soda.

Il-Kummissjoni tinnota li l-awtoritajiet Taljani ddikjaraw ukoll li mhijiex il-prattika normali 
tagħhom li jirrifjutaw applikazzjonijiet għal viża minn fuq il-bank.


