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Suġġett: Petizzjoni 1041/2009, imressqa minn M.M., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar problemi b’applikazzjoni minn ċittadin Russu għal viża biex iżur il-
Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Ġermaniżi ċaħdu l-għoti ta’ viża lil ċittadin Russu, 
mistieden għal żjara mill-familja tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Omm il-petizzjonant, li toqgħod il-Ġermanja, stiednet ċittadin Russu l-Ġermanja. 
Madankollu, l-applikazzjoni għall-viża ta’ dan tal-aħħar kienet miċħuda mill-konsolat 
kompetenti Ġermaniż fir-Russja. Il-petizzjonant ma jsemmix ir-raġuni għal din iċ-ċaħda u 
jirreferi għall-ftehim ta’ faċilitazzjoni ta’ viżi bejn il-KE u r-Russja1.
  
Ir-regoli u l-kundizzjonijiet għall-ħruġ tal-viżi ta’ Schengen għal soġġorn qasir (għal soġġorni
sa 90 ġurnata għal kull perjodu ta’ 180 ġurnata) huma attwalment stipulati fl-Istruzzjonijiet 
Konsulari Komuni dwar il-viżi (CCI)2. Skont il-Parti IV tas-CCI, viża uniformi ta’

                                               
1 Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi liċ-ċittadini 
tal-Unjoni Ewropea u tal-Federazzjoni Russa, ĠU L129/27, 17.5.2007.
2 L-istruzzjonijiet konsulari komuni dwar il-viżi għall-missjonijiet diplomatiċi u l-uffiċċji 
konsulari, ĠU C 326/1, 22.12.2005. 
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Schengentista’ tinħareġ ladarba jiġu sodisfati l-kundizzjonijiet ta’ dħul stipulati fl-Artikolu 5 
tal-Kodiċi dwar il-Fruntieri ta’ Schengen1. Is-CCI innifishom jiġu revokati mill-Kodiċi dwar 
il-Viżi2 meta ssir applikabbli fil-5 ta’ April 2010; madankollu, il-kundizzjonijiet għad-dħul 
jibqgħu dawk stabbiliti fl-Artikolu 5 tal-Kodiċi dwar il-Fruntieri ta’ Schengen.

Dawn il-kundizzjonijiet għad-dħul huma li ġejjin: a) persuna tkun fil-pussess ta’ dokument 
validu tal-ivvjaġġar , b) u viża valida, jekk ikun neċessarju (dan mhux applikabbli għall-ħruġ 
tal-viża); c) tiġġustifika l-għan u l-kundizzjonijiet tas-soġġorn u jkollha mezzi biżżejjed ta’
sussistenza, d) ma tkunx persuna li li għaliha nħareġ allert fis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen jew fis-sistemi nazzjonali għar-raġunijiet ta’ ċaħda ta’ dħul (projbizzjoni ta’ dħul) u 
e) ma tkunx meqjusa ta’ theddida għall-politika pubblika, is-sigurtà pubblika jew is-saħħa 
pubblika.

Skont is-CCI msemmi hawn fuq, il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri tistabbilixxi jekk il-
konsolati għandhomx jagħtu r-raġunijiet għaċ-ċaħda jew le u jekk Stat Membru jipprovdix il-
possibilità ta’ appell kontra tali ċaħda jew le. Il-Kodiċi dwar il-Viżi msemmija hawn fuq se 
tintroduċi obbligu għall-Istati Membri kollha biex jipprovdu r-raġunijiet għal ċaħda bl-użu ta’
formola standard u biex jipprovdu l-possibilità għal appell. Filwaqt li dawn id-
dispożizzjonijiet tal-Kodiċi dwar il-Viżi se jsiru applikabbli biss sena wara, fil-5 ta’ April 
2011, il-Kummissjoni tinnota li l-leġiżlazzjoni Ġermaniża diġà tipprovdi obbligu li jiġu 
pprovduti r-raġunijiet għaċ-ċaħda u l-possibilità għal appell. Għalhekk, jekk l-applikant tal-
viża jikkunsidra li l-konsolat Ġermaniż għamel deċiżjoni bla bażi biċ-ċaħda tal-applikazzjoni 
tiegħu għall-viża, huwa għandu jissottometti appell kontra dik iċ-ċaħda kif stipulat mil-
leġiżlazzjoni Ġermaniża. Il-Kummissjoni madankollu mhix kompetenti biex tintervieni fil-
każijiet individwali ta’ ċaħda ta’ viża.

Il-ftehim ta’ faċilitazzjoni ta’ viżi bejn il-KE u r-Russja msemmi mill-petizzjonant jiffaċilita l-
ħruġ tal-viżi ta’ soġġorn qasir għaċ-ċittadini kollha tal-UE u r-Russja fuq il-bażi tar-
reċiproċità. Il-ftehim jipprovdi l-faċilitazzjonijiet ta’ proċedura bħal ħlas tal-viża irħas ta’
EUR 35 u żmien massimu għall-ipproċessar ta’ għaxart ijiem kalendarji. Madankollu, il-
ftehim ma jaffettwax il-kundizzjonijiet u r-regoli għad-dħul imsemmija hawn fuq rigward iċ-
ċaħda tal-applikazzjonijiet tal-viżi. Kif stabbilit fl-Artikolu 2(2) tal-ftehim, il-liġi nazzjonali 
ta’ […] l-Istati Membri jew tal-liġi Komunitarja għandha tapplika għal kwistjonijiet mhux 
koperti mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, bħaċ-ċaħda ta’ ħruġ ta’ viża […]  (enfasi 
miżjuda). 

                                               
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 
min-naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen), ĠU L 105/1, 13.4.2006.
2 Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju li 
jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi), ĠU L 243 2009.9.15. p. 
1.


