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Suġġett: Petizzjoni 0305/2009, imressqa minn Marisa Pignolo, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar il-moviment liberu tal-persuni fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta Taljana, li ilha toqgħod il-Belġju minn tfulitha, iżżewġet Senegaliż. L-
awtoritajiet Belġjani tal-immigrazzjoni qegħdin jirrifjutaw li joħorġu viża tad-dħul fit-
territorju Belġjan lil żewġha. Il-petizzjonanta ssostni li l-problema tagħha biex tikseb il-viża 
għar-riunifikazzjoni tal-familja huwa dovut għall-fatt li hija Taljana u toqgħod il-Belġju u din 
hija diskriminazzjoni fir-rigward tan-nazzjonalità.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 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-petizzjonanta, li twieldet l-Belġju iżda li għandha ċittadinanza Taljana, iżżewġet Senegaliż 
f’Dakar fl-4 ta’ April 2008. Hu ltaqa’ ma’ ostakoli meta ġie biex japplika għal viża biex 
jingħaqad mal-mara tiegħu fil-Belġju, fejn l-awtoritajiet lokali ma aċċettawx li jirreġistraw iż-
żwieġ tal-koppja u tawhom parir jirreġistraw dan iż-żwieġ fl-Italja. Il-petizzjonanta ssostni li 
hija qiegħda tiltaqa’ ma’ problemi minħabba t-taħlita tan-nazzjonalità Taljana tagħha u r-
residenza fil-Belġju. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
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Il-Kummissjoni tenfasizza li d-Direttiva 2004/38/KE tapplika f’dan il-każ li qed jiġi diskuss. 
Skont id-Direttiva, il-membri tal-familja għandhom id-dritt jakkumpanjaw jew jingħaqdu ma’ 
ċittadin tal-UE fi Stat Membru li dan l-istess ċittadin ma jkunx ċittadin tiegħu. Wieħed igawdi 
minn dan id-dritt grazzi għar-rabta tal-familja maċ-ċittadin tal-UE.

Skont kif stipolat f’Artikolu 5(2) tad-Direttiva, il-Belġju, fejn iċ-ċittadin tal-UE għandu d-dritt 
li jiċċaqlaq u jirrisiedi liberament fit-territorju tiegħu, jista’ jitlob li l-membru tal-familja li 
huwa ċittadin ta’ pajjiż terz ikollu viża tad-dħul f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 
539/2001. 

Kif ġie kkonfermat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja1, tali membri tal-familja mhux biss 
għandhom id-dritt li jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru iżda għandhom id-dritt ukoll li 
jiksbu viża tad-dħul għal dan l-għan. L-Istati Membri għandhom jagħtu lil persuni bħal dawn 
kull faċilità biex ikunu jistgħu jiksbu l-viżi neċessarji, li għandhom jingħataw mingħajr ħlas, 
mill-iktar fis possibbli u fuq il-bażi ta’ proċedura aċċellerata.

Id-dritt li tinkiseb viża, għaldaqstant, mhuwiex mingħajr kundizzjonijiet minħabba li l-liġi 
Komunitarja tippermetti li l-Istati Membri jirrifjutaw li jagħtu viża tad-dħul liċ-ċittadin tal-UE 
f’każ ta’ abbuż jew frodi jew meta dan jirrappreżenta riskju għar-rekwiżiti tal-politika 
pubblika, is-sigurtà pubblika jew inkella s-saħħa pubblika fi ħdan it-tifsira ta’ Kapitolu VI 
tad-Direttiva 2004/38/KE.

Jidher li l-applikazzjoni għall-viża tar-raġel tal-petizzjonanta ġiet miċħuda fuq bażi li ż-żwieġ 
ma ġiex irreġistrat fl-Italja. Id-Direttiva ma tipprovdix għal tali rekwiżiti addizzjonali li 
jistgħu jirrappreżentaw tfixkil għall-moviment liberu.

Fit-2 ta’ Lulju 2009, il-Kummissjoni adottat linji gwida2 għal traspożizzjoni u applikazzjoni 
aħjar tad-Direttiva 2004/38/KE. Il-linji gwida kjarifikaw li għalkemm ma jeżistu l-ebda regoli 
Komunitarji li jirrigwardaw ir-rikonoxximent ta’ żwiġijiet bejn l-Istati Membri, iż-żwiġijiet li 
jsiru madwar id-dinja fil-prinċipju għandhom jiġu rikonoxxuti għall-għan tal-applikazzjoni 
tad-Direttiva, għalkemm hemm għadd ta’ kriterji għall-evalwazzjoni tal-validità u l-għan taż-
żwieġ.’

                                               
1 Ara, inter alia, is-sentenza tal-Qorti tal-31 ta’ Jannar 2006 fil-kawża C-503/03 Il-Kummissjoni v Spanja

(Rec. 2006, p. I-1097)
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