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Suġġett: Petizzjoni 1252/2012, imressqa minn Gregory Barton, ta’ ċittadinanza 
Britannika, dwar l-allegati diffikultajiet biex tinkiseb viża għal martu, li hija 
ta’ ċittadinanza Tajlandiża, mill-konsulat Franċiż f’Bangkok (it-Tajlandja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħix f’Bangkok (it-Tajlandja) u jilmenta dwar id-diffikultajiet li ltaqa’ 
magħhom meta applika għal viża ta’ terminu qasir għal martu mill-konsulat Franċiż f’din il-
belt, sabiex iżuru Pariġi. Il-petizzjonant iqis li l-liġi tal-UE ma kinitx irrispettata, fid-dawl tal-
ostakoli li ltaqa’ magħhom meta kien qed ifittex biex jikseb il-viża, u li huwa kien kapaċi biss 
jikseb wara ħafna insistenza u billi għadda l-flus. Huwa ddeskriva wkoll il-mod aggressiv u 
ta’ theddid kif ġie ttrattat. Huwa jixtieq li l-imġiba tal-konsulat tiġi investigata, partikolarment 
għall-fatt li, huwa jgħid, dan it-tip ta’ sitwazzjoni jseħħ b’mod ripetut hemmhekk. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

L-ilment tal-petizzjonant huwa bbażat fuq żewġ inċidenti differenti. 

L-ewwel inċident jirreferi għad-diffikultajiet biex wieħed jikseb viża għal membru tal-familja 
ta’ ċittadin tal-UE mill-konsulat Franċiż f’Bangkok. L-ilmentatur jenfasizza partikolarment 
nuqqas ta’ informazzjoni u aċċessibbiltà tas-servizz, pagament ta’ EUR 30 meta l-viża 
għandha tingħata b’xejn, u nuqqas ta’ aċċertament fir-rigward tal-perjodu meħtieġ biex 
tingħata l-viża.
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It-tieni inċident jirreferi għar-rifjut mill-Ambaxxata Franċiża f’Bangkok, biex tinħareġ viża 
lill-kuġina tal-mara tal-petizzjonant biex tmur Franza mal-familja u l-ħbieb tal-petizzjonant. 
Fl-istess waqt, inħarġet viża lill-ekssegretarja tal-petizzjonant għall-istess vjaġġ. Il-
petizzjonant isostni li l-konsulat Franċiż naqas milli japplika standards konsistenti u jakkużah 
b’diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-età, nuqqas ta’ rispett tad-drittijiet proċedurali u nuqqas ta’ 
provvediment ta’ proċess ta’ appell ġenwin għal applikanti ta’ viża ta’ terminu qasir. Il-
petizzjonant jissuġġerixxi wkoll emenda għall-Kodiċi dwar il-Viżi u l-Manwal għall-
ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-viża.

Iż-żewġ inċidenti mqajma mill-petizzjonant għandhom jiġu analizzati separatament, peress li 
l-qafas legali applikabbli għalihom huwa differenti. 

L-ewwel inċident:

L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2004/38/KE jistipula li l-membri tal-familja li mhumiex ċittadini 
ta’ Stat Membru għandhom jiġu mitluba biss li jkollhom viża ta’ dħul skont ir-
Regolament (KE) Nru 539/2001 jew, fejn xieraq, skont il-liġi nazzjonali. Jispeċifika li l-Istati 
Membri għandhom jagħtu lil dawn il-persuni kull faċilità li jiksbu l-viżi meħtieġa li 
għandhom jinħarġu mingħajr ħlas kemm jista’ jkun malajr u fuq il-bażi ta’ proċedura 
mgħaġġla.

Franza implimentat b’mod korrett din id-dispożizzjoni fl-Artikolu R121-1 tal-Kodiċi dwar id-
Dħul u r-Residenza ta’ Barranin u d-Dritt ta’ Asil. Dan l-Artikolu jistipula li l-awtoritajiet 
konsulari għandhom joħorġu l-viża mitluba wara evidenza ta’ rabtiet familjari, mingħajr ħlas, 
kemm jista’ jkun malajr u taħt proċedura mgħaġġla. Il-faċilitajiet kollha għandhom jingħataw 
għal din il-viża.

Madankollu, il-Kummissjoni rċeviet diversi mistoqsijiet minn ċittadini tal-UE ddiżappuntati 
b’nuqqas ta’ informazzjoni, jew bi kwalità ħażina ta’ informazzjoni, mogħtija minn xi 
awtoritajiet konsulari Franċiżi. Għaldaqstant il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet 
Franċiżi f’April 2013 fir-rigward tal-kwalità diversa tal-informazzjoni mogħtija dwar il-viżi 
għal membri tal-familja ta’ ċittadini tal-UE u talbithom itejbu l-informazzjoni tal-ambaxxati u 
l-konsulati Franċiżi, u anke l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku ġenerali.

It-tieni inċident:

It-tieni inċident jikkonċerna r-rifjut tal-Konsulat Franċiż f’Bangkok biex tinħareġ viża lill-
kuġina tal-mara tal-petizzjonant għal vjaġġ mal-petizzjonant, filwaqt li s-segretarja tal-
petizzjonant inħarġitilha viża għall-istess vjaġġ. 

Fir-rigward ta’ dan ir-rifjut, il-petizzjonant jagħmel diversi dikjarazzjonijiet ta’ allegat ksur 
mill-konsulat Franċiż f’Bangkok tar-Regolament 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju 
dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi)1, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 1620 li 
tistabbilixxi l-Manwal għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-viża (il-Manwal) u l-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta). Il-petizzjonant isostni wkoll li 
Franza ma tirrispettax id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi dwar il-Viżi fir-rigward tad-dritt ta’ 

                                               
1 ĠU L 243, 15.9.2009, p. 1
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appell kontra rifjut ta’ viża. Fl-aħħar nett, il-petizzjonant jissuġġerixxi li jsiru diversi emendi 
kemm għall-Kodiċi dwar il-Viżi kif ukoll il-Manwal.  

Ħafna mid-dikjarazzjonijiet tal-petizzjonant huma esklużivament, jew prinċipalment, ibbażati 
fuq il-Manwal. Għal din ir-raġuni, l-ewwel nett huwa meħtieġ li jiġi kkjarifikat li l-Manwal, 
kif iddikjarat fil-kelmtejn qabel tiegħu, la joħloq xi obbligu vinkolanti fuq l-Istati Membri, u 
lanqas ma jistabbilixxi xi drittijiet u obbligi ġodda għall-persuni kkonċernati minnu. L-għan 
tal-Manwal huwa biss li jistabbilixxi struzzjonijiet operazzjonali (linji gwida, l-aħjar prattika 
u rakkomandazzjonijiet) għall-prestazzjoni tal-kompiti tal-persunal konsulari u awtoritajiet 
oħra tal-Istati Membri responsabbli biex jeżaminaw u jieħdu deċiżjonijiet dwar l-
applikazzjonijiet tal-viżi. 

L-ewwel dikjarazzjoni magħmula mill-applikant hija li l-konsulat Franċiż f’Bangkok naqas 
milli japplika standards konsistenti fl-għoti u r-rifjut tal-viżi fil-każ ta’ żewġ applikanti, u li l-
konsulat iddiskrimina kontra l-kuġina tal-mara tal-petizzjonant fuq il-bażi tal-età. Il-
petizzjonant isemmi li huwa għamel appell kontra din id-deċiżjoni ta’ rifjut lill-korp ta’ appell 
kompetenti fi Franza. Huwa la jispjega jekk kinitx ittieħdet deċiżjoni dwar dan l-appell saż-
żmien tal-petizzjoni tiegħu u lanqas x’kienet dik id-deċiżjoni, jekk kien hemm. Mingħajr 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-appell, mhuwiex possibbli li ssir valutazzjoni konklużiva 
tar-rifjut ta’ viża u, għalhekk, tad-dikjarazzjonijiet tal-petizzjonant dwar dan il-punt 
partikolari. Madankollu, valutazzjoni preliminari ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet qed tiġi 
ppreżentata hawn isfel. 

Ir-regoli ġenerali li jirregolaw il-ħruġ tal-viżi ta’ Schengen ta’ terminu qasir huma stabbiliti 
fil-Kodiċi dwar il-Viżi. L-awtoritajiet konsulari tal-Istati Membri huma responsabbli għall-
applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli u l-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet individwali. Skont il-
Kodiċi dwar il-Viżi, l-applikanti ta’ viża għandhom jippreżentaw ċerti dokumenti ta’ sostenn 
biex jiġġustifikaw li huma jissodisfaw il-kundizzjonijiet tad-dħul stabbiliti mill-Kodiċi tal-
Fruntieri ta’ Schengen u biex jippermettu l-valutazzjoni tal-intenzjoni tal-applikanti li jħallu t-
territorju tal-Istati Membri ta’ Schengen qabel l-iskadenza tal-viża li għaliha qiegħda ssir 
applikazzjoni. Skont l-Artikolu 21(7) tal-Kodiċi dwar il-Viżi dwar il-verifika tal-
kundizzjonijiet tad-dħul u l-valutazzjoni tar-riskju, “[l]-eżami ta’ applikazzjoni għandu jkun 
ibbażat b’mod partikolari fuq l-awtentiċità u l-affidabbiltà tad-dokumenti ppreżentati u fuq il-
veraċità u l-affidabbiltà tad-dikjarazzjonijiet li jsiru mill-applikant”. Fil-fatt, kif stabbilit fl-
Artikolu 32(1)(b) tal-Kodiċi dwar il-Viżi, viża għandha tiġi rrifjutata jekk il-persunal 
konsulari jkollu dubji raġonevoli dwar l-awtentiċità tad-dokumenti ta’ sostenn ippreżentati 
mill-applikant jew dwar il-veraċità tal-kontenut tagħhom, dwar il-kredibbiltà tad-
dikjarazzjonijiet magħmulin mill-applikant jew l-intenzjoni tiegħu li jitlaq mit-territorju tal-
Istati Membri qabel l-iskadenza tal-viża li għaliha qiegħda ssir applikazzjoni. 

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-applikanta, il-kuġina tal-mara tal-petizzjonant ġiet 
innotifikata li r-raġuni għaliex il-viża tagħha ġiet irrifjutata kienet li l-informazzjoni 
ppreżentata fir-rigward tal-ġustifikazzjoni għall-għan u l-kundizzjonijiet tal-permanenza 
maħsuba ma kinux affidabbli. Il-petizzjonant jgħid li d-dokumenti ta’ sostenn taż-żewġ 
applikanti kienu kważi identiċi, imma, skont l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, iż-
żewġ applikanti kienu ta’ ċittadinanzi differenti, is-segretarja tal-petizzjonant kienet irtirata u 
kienet se tkopri l-ispejjeż tal-vjaġġ hija stess, filwaqt li l-kuġina tal-mara tal-petizzjonant 
kienet studenta u kien il-petizzjonant li offra li jkopri l-ispejjeż tal-vjaġġ tagħha. Għalhekk 
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jidher li l-applikazzjonijiet u d-dokumenti ta’ sostenn ippreżentanti ma kinux identiċi u jistgħu 
jiġu vvalutati b’mod differenti mill-konsulat. 

Kif fakkar il-petizzjonant, il-premessa (29) tal-Kodiċi dwar il-Viżi tgħid li r-Regolament 
jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rrikonoxxuti partikolarment mill-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Libertajiet Fundamentali u mill-Karta. Id-dritt li ma tiġix iddiskriminat fuq il-bażi tal-età 
huwa parti minn dawn iż-żewġ strumenti tad-drittijiet fundamentali. Barra minn hekk, l-
Artikolu 39(3) tal-Kodiċi dwar il-Viżi jistabbilixxi speċifikament li l-istaff konsulari ma jistax 
jiddiskrimina kontra persuni fuq il-bażi tas-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabbiltà, l-orjentazzjoni sesswali, jew l-età. Madankollu, meta jiddeċiedi jekk 
joħroġx jew jirrifjutax viża, il-persunal konsulari għandu jivvaluta kull applikazzjoni 
individwalment u jivverifika li r-rekwiżiti kollha jiġu milħuqa u li m’hemm l-ebda bażi għal 
rifjut. Li tinħareġ viża għal applikant u tiġi rrifjutata għal ieħor, anke jekk ċerti dokumenti ta’ 
sostenn taż-żewġ applikanti jistgħu jkunu simili, ma jfissirx li l-persunal konsulari qed 
jiddiskrimina kontra l-applikant li l-applikazzjoni ta’ viża tiegħu ġiet irrifjutata. Jista’ jkun li, 
wara valutazzjoni individwali ta’ kull waħda mill-applikazzjonijiet imsemmija mill-
petizzjonant, li kellhom karatteristiċi differenti u xi dokumenti ta’ sostenn differenti, l-
awtoritajiet konsulari waslu għal deċiżjonijiet differenti dwar jekk għandhomx joħorġu viża 
f’kull każ u dan b’rispett sħiħ tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni.  

Il-petizzjonant jilmenta wkoll li l-konsulat Franċiż f’Bangkok ma rrispettax id-drittijiet 
proċedurali tal-applikanta billi ma kkuntattjahiex qabel ma rrifjuta l-viża tagħha. Skont l-
Artikolu 21(8) tal-Kodiċi dwar il-Viżi, waqt l-eżami ta’ applikazzjoni, il-konsulati għandhom 
l-opportunità li jsejħu lill-applikant għal intervista u jitolbu dokumenti addizzjonali 
Madankollu, dan mhuwiex obbligu għall-awtoritajiet konsulari. Jekk l-awtoritajiet konsulari 
jistgħu jagħmlu valutazzjoni fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għalihom, dawn 
mhumiex obbligati jitolbu intervista. 

Fir-rigward tal-proċedura ta’ appell, il-petizzjonant isostni li l-mod li fih ġiet organizzata l-
proċedura ta’ appell fil-liġi nazzjonali Franċiża mhuwiex konformi mal-Kodiċi dwar il-Viżi. 
Skont l-Artikolu 32(3) tal-Kodiċi dwar il-Viżi “[...] L-appelli għandhom jitmexxew [...] skont 
il-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru. [...]”. Il-Kodiċi għalhekk jirrikonoxxi espliċitament 
l-awtonomija proċedurali tal-Istati Membri f’dan ir-rigward. Madankollu, din l-awtonomija 
proċedurali hija limitata mill-prinċipji tal-liġi tal-Unjoni, bħad-dritt għal rimedju effettiv 
stabbilit fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-bażi 
tal-informazzjoni fil-pussess tagħha, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-proċedura ta’ appell 
stabbilita mil-liġi nazzjonali Franċiża hija skont il-liġi u l-prinċipji tal-UE, inkluż l-
Artikolu 47 tal-Karta.

Ir-rifjut ta’ viża ma jipprevjenix persuna milli terġa’ tapplika. Skont l-Artikolu 21(9) tal-
Kodiċi dwar il-Viżi, rifjut ta’ viża preċedenti m’għandux iwassal għal rifjut awtomatiku ta’ 
applikazzjoni ġdida. Applikazzjoni ġdida għandha tkun ivvalutata fuq il-bażi tal-
informazzjoni kollha disponibbli.

Fir-rigward tal-formola tar-rifjut, il-petizzjonant isostni li l-Anness VI tal-Kodiċi dwar il-Viżi, 
li jistabbilixxi formola ta’ rifjut standard, għandu jinkludi taqsima fejn l-awtoritajiet konsulari 
jistgħu jispjegaw ir-raġunijiet tar-rifjut f’aktar dettall. Fil-fatt, il-formola standard diġà fiha 
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taqsima ta’ “kummenti” fejn tista’ tiġi spjegata aktar il-bażi għar-rifjut. Madankollu, 
attwalment, m’hemm l-ebda obbligu li dan l-ispazju addizzjonali jintuża. 

Fir-rigward tal-proposta tal-petizzjonant dwar rimborż tat-tariffa tal-viża f’każ ta’ ksur tad-
drittijiet proċedurali mill-persunal konsulari, huma biss il-qrati nazzjonali li għandhom is-
setgħa, fejn xieraq, li jordnaw lil Stat Membru jikkumpensa telf jew ħsara mġarrba minn 
individwi bħala riżultat ta’ ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, ir-rimborż ta’ tariffa 
tal-viża mhuwiex possibbli ladarba l-applikazzjoni tal-viża tqieset ammissibbli.

Fir-rigward tas-suġġeriment tal-petizzjonant li titneħħa l-possibbiltà ta’ esternalizzazzjoni 
għall-Istati Membri, skont il-liġi attwali tal-Unjoni Ewropea, u bħala prinċipju bażiku, l-Istati 
Membri jibqgħu responsabbli għall-ilqigħ u l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-viża. Il-
Kodiċi dwar il-Viżi jipprovdi qafas legali għall-esternalizzazzjoni tal-ġbir tal-applikazzjonijiet 
tal-viża bħala soluzzjoni aħħarija biss; tingħata prijorità għall-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea, pereżempju permezz tat-twaqqif ta’ Ċentri komuni ta’ 
Applikazzjoni għall-Viża. Il-kompiti differenti li jistgħu jitwettqu minn fornitur ta’ servizz 
estern huma elenkati u jeskludu kwalunkwe eżami jew valutazzjoni tal-applikazzjoni.

It-tibdil għar-regoli tal-viża attwali se jiġi esplorat bħala parti mir-reviżjoni tal-Kodiċi dwar il-
Viżi li l-Kummissjoni biħsiebha tippreżenta sal-aħħar tal-2013 fuq il-bażi ta’ rapport tal-
Kummissjoni li jevalwa l-implimentazzjoni tal-Kodiċi dwar il-Viżi matul l-ewwel tliet snin 
tiegħu. Fil-25 ta’ Marzu tnediet konsultazzjoni pubblika online dwar it-titjib tal-proċeduri 
għall-ksib ta’ viżi “Schengen” ta’ terminu qasir u baqgħet għaddejja sas-17 ta’ Ġunju 2013. Il-
Kummissjoni biħsiebha tissuġġerixxi modi biex jitjiebu, jiġu ffaċilitati u ssimplifikati l-
proċeduri għal vjaġġaturi bona fide filwaqt li tkompli tħalli lill-Istati Membri jindirizzaw ir-
riskji imposti minn xi vjaġġaturi fir-rigward tal-migrazzjoni irregolari u s-sigurtà1. Il-Manwal 
se jiġi emendat fid-dawl tar-reviżjoni tal-Kodiċi dwar il-Viżi.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant:

 Fl-ewwel każ: Il-Kummissjoni għandha tirċievi, qabel is-sajf, l-osservazzjonijiet 

mingħand l-awtoritajiet Franċiżi fir-rigward tal-għoti tal-viżi lil membri tal-familja ta’ 

ċittadini tal-UE.

 Fit-tieni każ: Il-Kummissjoni mhijiex intitolata li tintervjeni fid-deċiżjonijiet li jkunu 

ttieħdu mill-awtoritajiet konsulari tal-Istati Membri f’każijiet individwali, sakemm ma 

jkunx seħħ ksur tal-liġi tal-UE. L-informazzjoni pprovduta mill-applikant fir-rigward 

tat-tieni inċident ma tindikax li kien hemm ksur bħal dan.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/pdf/communication_on_visa_policy_to_spur_growth_com_2012_649_en.pdf
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Kif ikkomunikat fl-ewwel risposta tagħha lill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni diġà 
kkuntattjat lill-awtoritajiet Franċiżi f’April 2013 dwar il-kwalità li tvarja tal-informazzjoni 
mogħtija dwar il-viżi għall-membri tal-familja ta’ ċittadini tal-UE u talbithom itejbu l-
informazzjoni tal-ambaxxati u l-konsulati Franċiżi, u anke l-informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku ġenerali.

Ir-risposta tal-awtoritajiet Franċiżi tal-14 ta’ Awwissu 2013 iddettaljat il-modifiki magħmula 
għall-websajt tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin biex titjieb il-kwalità tal-informazzjoni 
mogħtija lill-pubbliku fir-rigward tal-viżi mogħtija lil membri tal-familja taċ-ċittadini tal-UE. 
Ħabbret ukoll li ntbagħtet telegramma diplomatika lin-netwerk konsulari Franċiż kollu biex 
tfakkar ir-regoli dwar l-għoti ta’ viża lil membri tal-familja ta’ ċittadini tal-UE.

Konklużjoni

Il-livell ta’ informazzjoni dwar l-għoti ta’ viżi lil membri tal-familja ta’ ċittadini tal-UE mill-
awtoritajiet Franċiżi għaldaqstant tjiebet kemm fil-livell tar-rappreżentanzi konsulari kif ukoll 
fil-livell tal-websajt tal-Ministeru Franċiż għall-Affarijiet Barranin.


