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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1784/2008, imressqa mis-Sur Shina Memud, ta’ Nazzjonalità 
Niġerjana, residenti fir-Rumanija, dwar diversi allegati ksur mir-Renju Unit 
tad-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

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ta’ nazzjonalità Niġerjana, miżżewweġ lil ċittadina Rumena, isostni, li l-
Ambaxxata tar-Renju Unit fir-Rumanija rrifjutat, f’żewġ okkażżjonijiet, li toħroġlu viża biex 
jingħaqad ma’ martu li taħdem u tistudja fir-Renju Unit. Skont il-petizzjonant, fl-ewwel 
tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Britanniċi argumentaw li huwa ma kellux residenza Rumena 
u, għalhekk, ma setax ikollu prova dwar l-intenzjoni tiegħu li joqgħod fir-Rumanija. Il-
petizzjonant spjega li huwa kien reġa’ applika għal viża wara li kiseb il-karta ta’ residenza 
Rumena, iżda l-viża kienet reġgħet ġiet miċħuda minħabba li l-awtoritajiet Britannċi qiesu li 
huwa ma setax iġib biżżejjed provi tan-natura ġenwina taż-żwieġ tiegħu. Il-petizzjonant, li 
jgħid li martu kienet tqila, u kien jeħtiġilha l-għajnuna tiegħu, jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jinvestiga l-ksur tad-Direttiva 2004/38/KE mir-Renju Unit.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ April 2009. 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, ta’ nazzjonalità Niġerjana, miżżewweġ lil ċittadina Rumena, jilmenta li l-
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awtoritajiet tar-Renju Unit kisru d-drittijiet tiegħu skont id-Direttiva 2004/38/KE1 meta
rrifjutaw li joħorġulu viża minħabba li kkunsidraw li ż-żwieġ tiegħu huwa wieħed ta’ 
konvenjenza u meta ma eżentawhx mill-ħtieġa għal viża.

Skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2004/38/KE, l-Istati Membri jistgħu, safejn iċ-ċittadin tal-
UE jeżerċita d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tal-Istati Membri, jirrikjedu li 
l-membru tal-familja li hu ċittadin ta’ pajjiż terz ikollu viża tad-dħul. Kif ikkonfermat mill-
Qorti tal-Ġustizzja2, tali membri tal-familja għandhom mhux biss id-dritt li jidħlu fit-territorju 
tal-Istat Membru iżda wkoll li jiksbu viża tad-dħul għal dak l-għan.

Minħabba li d-dritt li tinħareġ viża tad-dħul skont id-Direttiva ġej mir-rabtiet tal-familja, l-
Istat Membru ospitanti jista’ jirrikjedi li l-membri tal-familja li japplikaw għall-viża tad-dħul 
jippreżentaw il-passaport validu u l-prova tar-rabtiet familjari tagħhom. Ma jista’ jintalab l-
ebda dokument ieħor, bħal pereżempju prova ta’ akkomodazzjoni, riżorsi suffiċjenti, ittra ta’ 
stedina jew biljett tar-ritorn. Dan ma jwaqqafx lill-Istati Membri milli jagħmlu investigazzjoni
jekk ikun hemm dubji raġonevoli li l-membru tal-familja kkonċernat li jkun minn pajjiż terz 
għandu mnejn ikollu żwieġ ta’ konvenjenza, kif stabbilit fl-Artikolu 35 tad-Direttiva. Ir-
rekwiżit tal-awtoritajiet tar-Renju Unit li hu jippreżenta evidenza tal-komunikazzjoni bejnu u 
martu qabel iż-żwieġ, fih innifsu, ma jmurx kontra l-liġi Komunitarja.

L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva jeżenta l-membri tal-familja mill-ħtieġa li jkollhom viża jekk 
ikollhom karta ta’ residenza valida maħruġa skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva. Tali karti ta’ 
residenza, madankollu, jinħarġu lill-membri tal-familja ta’ dawk iċ-ċittadini tal-UE li jkunu 
eżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment liberu u marru fi Stat Membru ieħor differenti minn 
dak tan-nazzjonalità tagħhom. Il-petizzjonant m’għandux tali karta ta’ residenza minħabba li 
l-karta ta’ residenza tiegħu kienet maħruġa skont il-leġiżlazzjoni Rumena dwar l-unifikazzjoni 
mill-ġdid tal-familja ma’ ċittadini tal-Bulgarija stess.

Il-Kummissjoni rċiviet l-ilment tal-petizjonant b’mod dirett u tagħtu l-analiżi tagħha fid-dawl 
tal-liġi Komunitarja applikabbli fl-10 ta’ Diċembru 2008 u fit-23 ta’ Frar 2009. Ir-risposti 
kkonkludew li minħabba l-assenza ta’ kwalunkwe ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
applikabbli, il-Kummissjoni m’għandhiex il-kompetenza li tintervjeni jew li tkompli ssegwi l-
ilment tiegħu.’

                                               
1 Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar 

id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u 
jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, ĠU L 158 tat-30 ta’ April 2004, p. 77

2 Ara, inter alia, is-sentenza tal-Qorti tal-31 ta’ Jannar 2006 fil-każ K-503/03 il-
Kummissjoni v Spanja (Rek. 2006, p. I-1097)


