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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1114/2009, imressqa minn Amedeo Intonti, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar il-kjarifika tar-regoli għall-viżi għal ċittadini mhux tal-UE li 
huma l-qraba ta’ ċittadini tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant talab informazzjoni mill-awtoritajiet Taljani dwar il-proċedura biex tinkiseb 
viża għal ċittadin mhux tal-UE, li huwa membru tal-familja ta’ martu, biex iżur l-Italja. Huwa 
rċieva tweġibiet diffiċli biex tifhimhom u kontradittorji u jissuspetta li hemm taħwid għal 
għadd ta’ raġunijiet possibbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Attwalment ir-regoli li jirregolaw il-ħruġ tal-viżi għal terminu qasir ta’ Schengen huma 
stabbiliti fl-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni (CCI) (ĠU C 326 tat-22 ta’ Diċembru 2005, u 
ĠU L 131 tat-28 ta’ Mejju 2009), iżda dawn l-Istruzzjonijiet jirreferu darba waħda biss, 
b’mod speċifiku, għall-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-pubbliku ġenerali, f’Parti 
VII, punt 1.8, li jistipula li l-missjonijiet diplomatiċi u l-uffiċċji konsulari tal-Istati Membri 
għandhom juru lill-pubbliku ġenerali informazzjoni preċiża dwar il-mezzi kif jinkiseb 
appuntament u kif tiġi ppreżentata applikazzjoni. Għalhekk l-Istati Membri mhumiex 
obbligati mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li jipprovdu informazzjoni xierqa.

Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (Kodiċi 
dwar il-Viżi) (ĠU L 243 tal-15 ta’ Settembru 2009), li jirrevoka fost oħrajn lis-CCI, daħal fis-
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seħħ fil-5 ta’ Ottubru 2009 u se jsir applikabbli fil-5 ta’ April 2010. Huwa fih Artikolu 
speċifiku li jelenka diversi tipi ta’ informazzjoni li għandha tingħata lill-pubbliku ġenerali. L-
istruzzjonijiet operattivi għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali se jkunu stabbiliti fil-
Manwal għal organizzazzjoni konsulari u koperazzjoni lokali Schengen, inkluża r-referenza 
għall-informazzjoni speċifika li għandha tingħata lill-applikanti tal-viżi li huma wkoll membri 
tal-familja taċ-ċittadini tal-UE. L-abbozz tal-Manwal attwalment għaddej minn preparamenti 
fil-proċedura regolatorja tal-komitoloġija u se jiġi adottat permezz ta’ Deċiżjoni tal-
Kummissjoni fil-bidu tal-2010.

Id-Direttiva 2004/38/KE tipprovdi li Stati Membri għandhom jagħtu [lill-membri tal-familja 
koperti minn din id-Direttiva] kull faċilità għall-kisba tal-viża neċessarja iżda ma fiha l-ebda 
referenza speċifika għall-informazzjoni li għandha tiġi provduta mill-Istati Membri lill-
pubbliku kkonċernat. Għalhekk, għalkemm mhumiex qed joffru biżżejjed informazzjoni lill-
pubbliku, l-awtoritajiet Taljani ma jistgħux jitqiesu li qed jiksru r-regoli tal-Komunità f’dak 
ir-rigward.

Fir-rigward tas-suġġett relatat mal-viżi, diskuss fil-petizzjoni, tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li 
membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE li jingħaqad ma’ ċittadin tal-UE fil-pajjiż ta’ oriġini ta’
dan tal-aħħar mhux kopert mid-Direttiva KE/2004/38 (eżempju ċittadin mill-Moldovja, li 
huwa membru tal-familja ta’ ċittadin Taljan, li jingħaqad ma’ ċittadin Taljan li joqgħod l-
Italja), filwaqt li membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE li jakkumpanja ċittadin tal-UE għal 
vjaġġ lejn Stat Membru li mhux il-pajjiż tal-oriġini taċ-ċittadin tal-UE (eżempju ċittadin mill-
Moldovja li hu miżżewweġ ma’ ċittadina Rumena li qed jivvjaġġa u jakkumpanja liċ-ċittadina
Rumen fuq vjaġġ lejn l-Italja) huwa kopert minn din id-Direttiva.


