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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0640/2008, imressqa minn Giovanni Caruso, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar ir-rifjut tal-kumpanija Ryanair li tirrikonoxxi l-‘carte de 
séjour’ Franċiża tiegħu bħala identifikazzjoni leġittima

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li ilu jgħix fi Franza għal 40 sena, jilmenta li l-persunal tal-kumpanija Ryanair 
fl-ajruport ta’ Beauvais irrifjuta li jirrikonoxxi l-‘carte de séjour’ Franċiża tiegħu bħala 
dokument ta’ identifikazzjoni leġittima, bil-konsegwenza li huwa tilef it-titjira tiegħu lejn
Venezja. Jispjega li qatt ma kellu problemi bil-kumpaniji tal-ajru li normalment juża (Air 
France u Meridiana) u għaldaqstant jesprimi dubji dwar il-legalità tal-politika tar-Ryanair 
dwar il-passiġġieri.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant, ċittadin Taljan li ilu jgħix fi Franza għal 40 sena, jilmenta li fl-ajruport ta’ 
Beauvais il-persunal tar-Ryanair li jaħdem ġo l-ajruport ma rrikonoxxiex bħala dokument ta’ 
identifikazzjoni aċċettabbli l-karta ta’ residenza Franċiża li hu ppreżenta. Minħabba li għal din 
ir-raġuni tilef it-titjira tiegħu għal Venezja, il-petizzjonant jilmenta dwar il-politika tar-
Ryanair dwar il-passiġġieri, peress li kumpaniji tal-ajru oħrajn (Air France u Meridiana) kienu 
aċċettaw il-karta ta’ residenza tiegħu bħala dokument ta’ identifikazzjoni. 
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L-Artikolu 18 tat-Trattat KE jistipula li kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn 
post għal ieħor u li jkun liberament residenti fit-territorju tal-Istati Membri, suġġett għal-
limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u l-miżuri adottati għall-
applikazzjoni tiegħu. Wieħed jista’ jsib il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi fid-
Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 

L-Artikolu 5(1) tad-Direttiva jistipula li ċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt li jidħlu f’xi Stat 
Membru b’karta tal-identità valida jew passaport. Skont l-Artikolu 5(4) tad-Direttiva, fil-
każijiet fejn ċittadin tal-UE m’għandux karta tal-identità valida jew passaport, l-Istat Membru 
kkonċernat, qabel ma jibgħat lura lilu jew lilha, għandu jagħti lill-persuna li tkun kull 
opportunità raġonevoli biex tikseb id-dokumenti neċessarji, biex jinġibulha minn ħaddieħor 
jew biex hi tikkorrobora jew tipprova bl-għajnuna ta’ mezzi oħrajn li hija koperta mid-dritt 
għal moviment ħieles u residenza libera.

Ir-regoli msemmija huma indirizzati lill-Istati Membri u japplikaw bla ħsara għad-dritt tal-
kumpaniji tal-ajru li jiddefinixxu r-regoli dwar dokumenti tal-ivvjaġġar li jiġu aċċettati. Il-
kumpaniji tal-ajru huma intitolati biex f’qafas kummerċjali jwettqu kontrolli fuq l-identità 
għal skopijiet ta’ sigurtà jew ta’ identifikazzjoni. Jekk ċittadini tal-UE jiġu suġġetti għal 
kontrolli ta’ dan it-tip, huma intitolati li jippruvaw l-identità tagħhom billi jippreżentaw  karta 
tal-identità valida jew passaport. Ir-rifjut tal-persunal tar-Ryanair li jaċċetta l-karta ta’ 
residenza ma jmurx kontra r-regola ġenerali tad-Direttiva li ċ-ċittadini tal-UE, sabiex jidħlu fi 
Stat Membru ieħor, għandu jkollhom fil-pussess tagħhom karta tal-identità valida jew 
passaport. 


