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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0399/2009, imressqa minn Ünal Zeran, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, b’105 firem, dwar id-dħul mingħajr viża ta’ ċittadini Torok

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Każ C-228/06 (Referenza 
għad-deċiżjoni preliminari mill-Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Ġermanja), tad-
19 ta’ Mejju 2006 – Mehmet Soysal, Cengiz Salkim u Ibrahim Savatli v. Ir-Repubblika 
Federali tal-Ġermanja  – partit konġunt:  Bundesagentur für Arbeit), li tiddikjara li l-Protokoll 
Addizzjonali għall-Ftehima ta’ Assoċjazzjoni bejn il-KEE u t-Turkija għandu jiġi interpretat li 
jfisser li ċ-ċittadini Torok li jipprovdu servizzi fil-Ġermanja f’isem impriża stabbilita fit-
Turkija, ma jeħtiġux viża biex jidħlu fil-Ġermanja. Għalhekk il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li jkun hemm konformità 
mill-iktar fis mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-Istati Membri kollha bil-għan li jitwaqqaf 
it-trattament illegali attwali fuq iċ-ċittadini Torok. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 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-petizzjonant jirreferi għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta’ Frar fil-Każ C-228/06, 
Mehmet Soysal u Ibrahim Savatli. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew jistieden lill-
Kummissjoni biex tiżgura li jkun hemm konformità mill-iktar fis mas-sentenza tal-Qorti tal-
Ġusizzja fl-Istati Membri kollha u biex tiżgura li jkun hemm kundizzjonijiet armonizzati tad-
dħul għaċ-ċittadini Torok.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Skont ir-Regolament tal-Kunsill Nru 539/2001 tal-15 ta’ Marzu 2001 li jelenka l-pajjiżi terzi 
li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri 
esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (ĠU L 81, 21.3.2001, p.1.), iċ-
ċittadini Torok jeħtieġu viża biex jivvjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea.

Id-deċiżjoni li ngħatat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fid-19 ta’ Frar 2009 
fil-Każ C-228/06, Mehmet Soysal u Ibrahim Savatli, tistipula li “l-Artikolu 41(1) tal-Protokoll 
Addizzjonali [għall-Ftehima ta’ Assoċjazzjoni bejn il-KEE u t-Turkija tat-12 ta’ Settembru
1963], li ġie ffirmat fit-23 ta’ Novembru 1970 fi Brussell u ġie konkluż, approvat u 
kkonfermat f'isem il-Komunità mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2760/72 tad-19 ta’ 
Diċembru 1972, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi l-introduzzjoni, mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan il-Protokoll, tal-ħtieġa ta’ viża sabiex ċittadini Torok, bħar-rikorrenti fil-kawża 
prinċipali, ikunu jistgħu jidħlu fit-territorju ta’ Stat Membru sabiex jipprovdu fih servizzi 
f'isem impriża stabbilita fit-Turkija, meta, f'dik id-data, tali viża ma kinitx meħtieġa”. L-
Artikolu 41 tal-Protokoll Addizzjonali jistipula klawsola ‘ta’ waqfien totali’, li tistipula li “il-
Partijiet Kontraenti għandhom jibqgħu lura milli jintroduċu bejniethom xi restrizzjonijiet 
ġodda rigward il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà tal-provvediment ta’ servizzi”.

Id-deċiżjoni msemmija qabel għandha tinqara fil-kuntest tal-Ftehima ta’ Assoċjazzjoni bejn 
il-KEE u t-Turkija, li tistabbilixxi drittijiet u obbligi reċiproki għaż-żewġ naħat. 
F’koperazzjoni mal-Kunsill, l-Istati Membri u t-Turkija, il-Kummissjoni attwalment qed 
teżamina din id-deċiżjoni biex tasal għall-konklużjonijiet adegwati. 

Minn din id-deċiżjoni wieħed diġà jista’ jikkonkludi li, fil-prinċipju, iċ-ċittadini Torok li 
joqogħdu t-Turkija u jivvjaġġaw lejn Stat Membru biex jipprovdu servizzi f’isem impriża 
stabbilita fit-Turkija ma jeħtiġux viża biex jidħlu fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru, jekk l-
Istat Membru inkwistjoni ma kienx jitlob li tintwera tali viża fid-data tad-dħul fis-seħħ, fir-
rigward ta’ dak l-Istat Membru, tal-Protokoll Addizzjonali tat-23 ta’ Novembru 1970. 

Mill-evalwazzjoni preliminari ta’ din id-deċiżjoni, li ta’ min jinnota li saret fuq il-bażi tal-
informazzjoni li għaddew l-Istati Membri lill-Kummissjoni, jidher li sittax-il Stat Membru 
imponew obbligu għal viża fuq iċ-ċittadini Torok kollha dakinhar li l-klawsola ta’ waqfien 
totali daħlet fis-seħħ għalihom; għaldaqstant mhumiex affettwati mid-deċiżjoni fil-każ Soysal. 
Mill-ħdax-il Stat Membru l-oħra li fil-prinċipju jeżentaw liċ-ċittadini Torok mill-obbligu tal-
viża fid-dati rilevanti, sebgħa minnhom kienu jitolbu viża miċ-ċittadini Torok li kienu jmorru 
fit-territorju tagħhom biex iwettqu attività bi ħlas jew ikomplu attività professjonali 
hemmhekk. Għaldaqstant, jidher li l-eżenzjoni mir-rekwiżit għal viża hija biss ta’ benefiċċju, 
taħt ċerti ċirkostanzi, għaċ-ċittadini Torok li jivvjaġġaw lejn ċerti pajjiżi li qegħdin fiz-zona
Schengen (jiġifieri l-Ġermanja u d-Danimarka), kif ukoll lejn ir-Renju Unit u l-Irlanda, biex 
jipprovdu servizzi hemmhekk.

Sabiex tiċċara l-implikazzjonijiet tad-deċiżjoni fil-każ Soysal, il-Kummissjoni dalwaqt se 
tadotta “Il-Linji gwida dwar il-moviment taċ-ċittadini Torok li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-
Istati Membri tal-UE biex jipprovdu servizzi fl-UE”, li jridu jiddaħħlu bħala aġġornament tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Novembru 2006 li tistabbilixxi “Manwal 
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Prattiku għall-Gwardji tal-Fruntieri (il-Manwal ta’ Schengen)” komuni, għall-użu mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri waqt l-eżekuzzjoni tal-kontrolli tal-persuni li jaqsmu 
l-fruntieri (C(2006) 5186 finali). Dan id-dokument jindirizza primarjament lill-gwardjani tal-
fruntieri tal-Istati Membri, u għandu jkun ukoll ta’ għajnuna għall-konsolati tal-Istati Membri 
biex wieġbu għall-mistoqsijiet dwar l-effetti tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta' 
Frar 2009. Qabel l-adozzjoni tagħhom, huma ġew żvelati u diskussi mal-Istati Membri u t-
Turkija.


