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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0294/2009, ippreżentata minn Mark Sugrue, ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
dwar l-ispejjeż għall-ħruġ tal-viżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-ħlasijiet varji mitluba mill-ambaxxati Taljani, Franċiżi u 
Olandiżi liċ-ċittadini taz-ZEE li qed ifittxu li jiksbu viża biex jivvjaġġaw għal Stat Membru 
ieħor tal-UE, bl-argument li huma illegali u għalhekk qiegħed jitlob rimbors.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta' Settembru 2009.

‘Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li ħafna ambaxxati tal-Istati Membri f’Londra, Dublin u f’postijiet oħra
fl-Unjoni jitolbu bejn €15 - €20 biex isir appuntament għall-applikazzjoni għal viża. Dan il-
ħlas isir permezz ta’ answering machine awtomatika mqabbda ma’ linja tat-telefon u
jammonta għal €1-€2 kull minuta u t-telefonata għandha ddum bejn 10 u 15-il minuta.   

Skont il-petizzjonant, dan il-“ħlas għal appuntament” huwa ħlas għal applikazzjoni għal viża 
li jikser il-liġi, meta l-liġi tal-UE tgħid li l-membri tal-familja taċ-ċittadini taz-ZEE 
m’għandhomx għalfejn iħallsu għall-applikazzjoni għal viża meta jivjaġġaw fi Stati Membri 
oħra tal-UE. Huwa jitlob li jingħata rimbors għall-ħlas lill-membri tal-familja taz-ZEE.  
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Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Skont 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-teritorju tal-Istati Membri1, l-Istati Membri għandhom jagħtu lill-
membri tal-familja taċ-ċittadini tal-UE/ZEE li d-Direttiva tapplika għalihom, kull faċilità biex 
jingħataw il-viżi neċessarji u viżi bħal dawn għandhom jinħarġu b’xejn (Artikolu 5(2)). Dawn 
is-salvagwardji proċedurali japplikaw meta l-membru tal-familja jissieħeb maċ-ċittadini tal-
UE/ZEE jew jakkumpanja liċ-ċittadin tal-UE/ZEE fi Stat Membru li mhux dak taċ-
ċittadinanza tiegħu/tagħha.
Skont ir-Regolament (KE) Nru 390/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 
2009 li jemenda l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar il-viżi għall-missjonijiet diplomatiċi 
u l-uffiċċji konsulari fir-rigward tal-introduzzjoni tal-bijometrika inklużi dispożizzjonijiet 
dwar l-organizzazzjoni tar-riċezzjoni u l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal viża2, L-Istati 
Membri jistgħu jikkoperaw ma’ fornitur tas-servizz estern f’ċirkostanzi partikolari jew għal 
raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni lokali (Artikolu 1, punt 3, '1., 1.1 

Il-fornitur tas-servizz estern jista’ jipprovdi wieħed jew aktar minn dawn ix-xogħlijiet 
(Artikolu 1, punt 3,'1., 1.5):

(a) jipprovdi informazzjoni ġenerali dwar ir-rekwiżiti tal-viża u l-formuli tal-applikazzjoni;

(b) jinforma lill-applikant dwar id-dokumenti ta’ appoġġ meħtieġa;

(c) jiġbor dejta u applikazzjonijiet (inkluż ġbir ta’ identifikaturi bijometriċi) u jittrasmetti l-
applikazzjoni lill-missjoni diplomatika jew uffiċċju konsulari;

(d) jiġbor il-miżata li għandha tintalab;

(e) jiġġestixxi l-appuntamenti biex jidhru personalment;

(f) jiġbor id-dokumenti tal-ivvjaġġar mill-missjoni diplomatika u jgħaddihom lura lill-
applikant. 

Il-ħlas għas-servizz stabbilit minn fornitur ta’ servizz estern għandu jkun proporzjonat mal-
ispejjeż li jiltaqa’ magħhom il-fornitur estern waqt li jkun qed jagħmel wieħed jew aktar mix-
xogħlijiet imsemmijin hawn fuq u għandu jirrifletti wkoll b’mod xieraq is-servizzi offruti u 
jiġi adattat għaċ-ċirkostanzi lokali. Il-ħlas li jintalab għas-servizz ma jistax jaqbeż nofs l-
ammont tal-ħlas tal-viża stabbilit fl-Anness12 tar-Regolament (bħalissa € 60) (Artikolu1, punt 
3, '1., 1.7).

L-Istat Membru(i) kkonċernat(i) għandu(hom) jipprovdi(u) l-possibilità għall-applikanti 
kollha biex iressqu applikazzjonijiet b’mod dirett lill-missjonijiet diplomatiċi jew lill-uffiċċji
konsulari (Artikolu 1, punt 3, '1., 1.7.), biex b’hekk dawk eżntati mill-ħlas tal-viża jkunu 
jistgħu japplikaw għal viża b’xejn.

Skont l-informazzjoni li hemm fuq il-websajts tal-ambaxxati li jsemmi l-petizzjonant, i.e l-
Ambaxxata Taljana f’Dublin u l-Ambaxxata Franċiża u dik Olandiża f’Londra, mezzi 
                                               
1 ĠU L 229, 29.6.2004, p.35
2 ĠU L 131, tat--28.5.2009, p.1.
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alternattivi għal-linji tat-telefon b’rata primjum huma disponibbli biex isir appuntament għal 
viża, bħal numru tat-telefon lokali u appuntament permezz tal-internet. Għalhekk hemm 
informazzjoni ċara disponibbli fuq il-websajts rispettivi.

Sad-data tal-applikazzjoni tar-Regolament li ssemma fuq (29 ta’ Mejju 2009), ma kienx 
hemm qafas legali Komunitarju għall-ġbir tal-applikazzjonijiet għal viża b’mod estern. Ir-
Regolament jistipula qafas legali bħal dan, li jidher li qed jiġi rifless fl-informazzjoni li hemm 
fuq il-websajts tal-ambaxxati msemmija hawn fuq. 

Konklużjoni

Jekk il-petizzjonant isostni t-talba tiegħu biex jingħata rimbors għall-ħlas tas-servizz għall-
membri tal-familja taċ-ċittadini taz-ZEE, għandu jindirizza lill-qrati nazzjonali, minħabba li l-
Kummissjoni m’għandhiex mezzi legali biex tiżgura rimbors bħal dan.’


