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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0750/2009, imressqa mis-Sur Benjamin Wilson, ta’ nazzjonalità 
Ingliża, dwar l-applikazzjoni ħażina tad-Direttiva KE Nru 2004/38 mill-uffiċjali 
tal-immigrazzjoni fl-ajruport ta’ Dublin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Ingliż miżżewweġ ċittadina ta’ Singapore li kisbet il-permess 
ta’ residenza fir-Renju Unit, isostni li l-uffiċjali tal-immigrazzjoni Irlandiżi fl-ajruport ta’
Dublin mhumiex familjari mad-Direttiva KE 2004/38 u ma japplikawhiex. Il-petizzjonant 
jispjega li huwa u martu marru l-Irlanda għal żjara qasira. Skont il-petizzjonant, fl-ajruport ta’
Dublin, l-uffiċjali Irlandiżi talbu lil martu biex tistenna fil-linja għaċ-ċittadini minn barra l-UE 
sabiex jiġi stampat il-passaport tagħha. Il-petizzjonant informa lill-uffiċjal Irlandiż u lill-kap 
tiegħu li, bi qbil mad-Direttiva msemmija hawn fuq, il-passaport ta’ martu m’għandux jiġi 
stampat, iżda ż-żewġ uffiċjali dehru li ma kinux jafu dwar l-eżistenza ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet u qablu biss li jħalluha tidħol mingħajr stampa meta heddidhom li jressaq 
ilment lill-Kummissjoni Ewropea. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li 
d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva KE 2004/38 ikunu magħrufa u infurzati kif xieraq fl-Istati 
Membri kollha tal-UE u jissuġġerixxi li jitħejja “manwal għall-immigrazzjoni” għall-uffiċjali 
kollha tal-fruntieri tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-petizzjonant, ċittadin Brittaniku, jilmenta dwar l-allegat trattament illegali li rċieva minn 
uffiċjali Irlandizi tal-immigrazzjoni fl-ajruport ta’ Dublin. L-awtoritajiet Irlandiżi xtaqu 
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jagħmlu timbru ta’ dħul fil-passport tal-mara tiegħu iżda fl-aħħar mill-aħħar dawru l-ħsieb. Il-
petizzjonant iqis li l-awtoritajiet Irlandiżi ma aġixxewx b’korteżija u għandhom ikunu 
mħarrġa aktar dwar il-liġi Irlandiża u tal-Komunità.

L-Artikolu 18 tat-Trattat KE jistipula li kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn 
post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u 
l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u d-disposizzjonijiet meħuda biex dan jitwettaq. Il-
limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi jistgħu jinsabu 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(3) tad-Direttiva jistipula li l-Istat Membru ospitanti m’għandux jagħmel timbru 
ta’ dħul jew ta’ ħruġ fuq il-passaport tal-membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta’ Stat 
Membru sakemm huma jippreżentaw il-karta tar-residenza prevista fl-Artikolu 10.

Kif semma’ l-petizzjonant, din id-dispożizzjoni hija trasposta b’mod korrett fil-liġi Irlandiża u 
l-inċident tiegħu jidher li huwa każ iżolat ta’ applikazzjoni inkorretta mill-awtoritajiet 
Irlandiżi tal-liġi nazzjonali u tal-Komunità .

Membri tal-familja ta’ pajjiż terz li jivjaġġaw ma’ ċittadini tal-UE għandhom ikunu intitolati 
li jużaw dawn il-lejns skont l-Artikolu 24(1) tad-Direttiva. Fiż-żona Schengen, dan huwa
garantit permezz tal-Artikolu 9(2)(a) tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen1. L-Irlanda mhijiex 
marbuta bl-artikolu jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

Fir-rigward tal-‘manwal tal-immigrazzjoni’ u l-qadi tad-dmirijiet mill-uffiċjali tal-
immigrazzjoni, m’hemm l-ebda liġi tal-Komunità li tista’ tapplika. Fir-rigward tal-Istati 
Membri taż-żona Schengen, il-Manwal Prattiku għall-Gwardji tal-Fruntieri2 ġie adottat fl-
2006. Il-Manwal jistipula wkoll li l-vjaġġaturi kollha għandhom id-dritt li jiġu infurmati dwar 
in-natura tal-kontroll u dwar id-dritt għal trattament professjonali, amikevoli u kortiż, 
f’konformità mal-liġi interazzjonali, Komunitarja u nazzjonali applikabbli. L-Irlanda mhijiex 
marbuta bil-manwal jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa li tintervieni mal-awtoritajiet Irlandiżi fir-rigward 
tal-aspetti operazzjonali tal-kontroll fil-fruntieri, għax dawn jinsabu fil-Protokoll (Nru 3) dwar 
l-applikazzjoni ta’ ċerti aspetti tal-Artikolu 14 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea 
għar-Renju Unit u għall-Irlanda (1997). L-allegat nuqqas ta’ għarfien dwar il-liġi Komunitarja 
applikabbli min-naħa tal-uffiċjali tal-immigrazzjoni Irlandiżi huwa tassew ħasra,  iżda hija r-
responsabilità tal-Irlanda li tiżgura li l-uffiċjali tal-immigrazzjoni tagħha jkunu jafu l-liġi 
nazzjonali u Komunitarja.                                                                      

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 

2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ 
persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen), ĠU L 105 
tat-13 ta’ April 2006 

2 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi “Manwal Prattiku għall-Gwardji tal-
Fruntieri (il-Manwal ta’ Schengen)” komuni biex jintuża mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri meta jwettqu l-kontroll fil-fruntieri tal-persuni (C(2006) 5186 finali)


