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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett : Petizzjoni  0932/2007 imressqa minn Philip Andrews (Irlandiż) dwar l-
implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE li tikkonċerna r-rekwiżiti għall-
ivvjaġġar u l-viża għall-konjuġi ta' ċittadini tal-UE 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Irlandiż miżżewweġ ma' ċittadina Russa. Permezz tal-
preżentazzjoni tal-petizzjoni tiegħu huwa qed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu 
deċiżjoni li jippubblika informazzjoni ċara u konċiża dwar il-politiki ta' kull pajjiż Ewropew 
rigward il-politiki u r-rekwiżiti attwali tagħhom dwar l-ivvjaġġar f'pajjiżhom tal-konjuġi ta' 
ċittadini Ewropej li ma jkunux ċittadini Ewropej u wkoll jitlob lill-Parlament biex iqajjem din 
il-kwistjoni mal-awtoritajiet kompetenti. Huwa jsostni li, sabiex jippruvaw jivvjaġġaw lejn 
diversi pajjiżi Ewropej bħala familja, huma ġew iffaċċjati minn tipi differenti ħafna ta' 
attitudnijiet konsolari, regoli u inkonvenjenzi. It-talbiet biex jiġu ppreżentati ittri ta' stedina, 
poloz ta' assigurazzjoni, biljetti tal-ivvjaġġar u informazzjoni dwar portijiet konkreti tad-dħul 
sabiex martu tkun tista' tikseb viża ħalli tkun tista takkumpanja lili u tit-tfal tagħhom fl-
ivvjaġġar fl-Ewropa, mhux biss huma ta' inkonvenjent imma wkoll ixekklu l-libertà tiegħu li 
jivvjaġġa fl-UE. Huwa kellu jikkonforma ma' rekwiżiti differenti minn konsolati li 
jirrappreżentaw l-istess pajjiż fi bliet kapitali differenti. Per eżempju, il-konsolat Olandiż 
f'Moska ried ir-riservazzjonijiet tal-lukanda, il-polza tal-assigurazzjoni u l-użu ta' kumpanija 
biex japplikaw għall-viża. Fil-konsolat Bulgaru f'Moska riedu l-biljetti tal-ivvjaġġar u l-polza 
tal-assigurazzjoni u l-bqija.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Frar 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.
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Il-petizzjonant, ċittadin Irlandiż miżżewweġ ma' ċittadina Russa, jilmenta li l-proċeduri 
nazzjonali għall-ħruġ ta' viża tad-dħul ta' Schengen għall-membri tal-familja ta' ċittadin tal-
UE spiss huma kuntrarji għal-liġi Komunitarja minħabba li dokumenti addizzjonali mhux 
previsti fid-Direttiva 2004/38/KE jew ħlasijiet għal viża jiġu mitluba u li l-proċeduri kultant 
huma twal iżżejjed u huma peżanti.

Skont id-Direttiva 2004/38/KE, membri tal-familja għandhom id-dritt li jakkumpanjaw jew li 
jingħaqdu ma' ċittadin Ewropew fi Stat Membru minbarra dak il-pajjiż li tiegħu ikun ċittadin. 
Dan id-dritt jiġi mir-rabtiet familjari maċ-ċittadin tal-UE.

Kif previst fl-Artikolu 5 (2) tad-Direttiva, l-Istati Membri marbuta bir-Regolament (KE) Nru 
539/2001 jistgħu, fejn iċ-ċittadin tal-UE jeżerċita d-dritt tal-moviment u r-residenza libera fit-
territorju tagħhom, jitlobu li l-membru tal-familja li huwa ċittadin ta' pajjiż terz ikollu viża 
tad- dħul skont ir-Regolament.

Kif ikkonfermat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja1, dawn il-membri tal-familja għandhom 
mhux biss id-dritt li jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru imma wkoll li jiksbu viża tad-dħul 
għal dan il-għan. L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-dawn il-persuni kull faċilità li jiksbu 
il-viżi neċessarji  li għandhom jinħarġu bla ħlas kemm jista' jkun malajr fuq il-bażi ta' 
proċedura mgħaġġla.

Minħabba li dan id-dritt jiġi biss mir-rabtiet familjari, l-Istat Membru li jospita jista' jitlob lill-
membri tal-familja biex japplikaw għal viża tad-dħul, jippreżentaw il-passaport validu 
tagħhom u prova tar-rabtiet familjari. L-ebda dokumenti oħra, bħal ma hi l-prova ta' 
akkomodazzjoni, riżorsi suffiċjenti, ittra ta' stedina jew biljett tar-ritorn, ma jistgħu jintalbu.

Fl-10 ta' Diċembru 2008, il-Kummissjoni adottat ir-rapport2 tagħha dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 2004/38/KE. Ir-rapport jenfasizza li membri tal-familja minn pajjiż terz ġeneralment 
jiltaqgħu ma problemi meta japplikaw għall-viża tad-dħul. 

Konklużjonijiet

Ir-responsabbiltà biex jiġi żgurat li d-Direttiva tiġi trasposta u implimentata b'mod korrett u li 
l-proċedura tal-viża tkun konformi mad-drittijiet tal-liġi Komunitarja hija f'idejn l-Istati
Membri. Il-Kummissjoni qed taħdem mill-qrib flimkien mal-Istati Membri biex jiġi żgurat li 
d-Direttiva tiġi trasposta u implimentata b'mod korrett fl-UE kollha. Il-Kummissjoni se toffri 
għajnuna lill-Istati Membri billi tippubblika linji gwida fl-ewwel nofs tal-2009 fuq għadd ta' 
kwistjonijiet identifikati bħala problematiċi fit-traspożizzjoni jew l-applikazzjoni, bħall-viżi 
tad-dħul, sabiex toffri gwida dwar kif dawn jistgħu jiġu solvuti

                                               
1 Ara, inter alia, s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja  tal-31 ta' Jannar fil-każ C-503/03 Il-

Kummissjoni v Spanja (Rec. 2006, p. I-1097)
2 Jinstab disponibbli fl- http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:EN:PDF.


