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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0635/2008, imressqa minn Sergei Chubov, mingħajr stat, dwar il-
problema tiegħu mal-awtoritajiet Ġermaniżi tal-barranin b’rabta mal-kwistjoni 
tad-dokument tal-ivvjaġġar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li oriġinarjament kien jirrisiedi fl-ex Unjoni Sovjetika, qed ifittex ażil u ilu 
jirrisiedi fil-Ġermanja mill-1990. F’Jannar 2008, l-awtoritajiet Ġermaniżi ħarġulu dokument 
tal-ivvjaġġar li kien validu għal sitt xhur, u sostnew li permezz tad-dokument id-detentur kien 
intitolat li jidħol il-Ġermanja fi żmien tliet xhur wara li jkun telaq minn hemm. Iżda d-
dokument tal-ivvjaġġar jiddikjara li l-petizzjonant għandu ‘permess għal żjara tollerata’
(Duldung), jiġifieri d-deportazzjoni tiegħu mill-Ġermanja ġiet posposta. Din in-nota timplika 
li, skont l-Artikolu 2(15) tar-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), 
fejn l-applikazzjonijiet għall-ażil huma elenkati bħala waħda mill-eċċezzjonijiet, il-
petizzjonant m’għandux id-dritt għal dħul mingħajr viża fiż-żona Schengen. Billi l-
petizzjonant iqis li l-istqarrijiet tal-awtoritajiet Ġermaniżi huma inkonsistenti, u billi l-
informazzjoni li rċieva mir-rappreżentazzjonijiet konsulari ta’ għadd ta’ pajjiżi tal-UE hija 
kontradittorja, huwa jappella lill-Parlament biex jindirizza din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.



PE441.315v01-00 2/2 CM\816612MT.doc

MT

L-Artikolu 1(2) (it-tieni subparagrafu, it-tielet inċiż) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
539/2001 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, kif emendat mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1932/2006, jistipola li persuni 
mingħajr stat u persuni oħra li m’għandhomx iċ-ċittadinanza ta’ kwalunkwe pajjiż, li jirrisiedu 
fi Stat Membru u li huma detenturi ta’ dokument tal-ivvjaġġar mogħti minn dak l-Istat 
Membru, huma eżentati mir-rekwiżit tal-viża. 

Għalhekk, ġeneralment, id-dokument tal-ivvjaġġar tal-petizzjonant maħruġ għall-persuni 
mingħajr stat se jintitolah jibbenefika mill-ivvjaġġar mingħajr viża għall-Istati Membri oħra 
tal-UE, kif imsemmi hawn fuq. 

Madankollu, wieħed jista’ jifhem mill-fajl li nħarġet ordni ta’ espulsjoni kontra l-petizzjonant, 
u l-implimentazzjoni ta’ din ġiet posposta permezz ta’ deċiżjoni (Duldung – dritt ta’ residenza 
eċċezzjonali limitata għat-territorju tal-Bavarja) li hija miżjuda mad-dokument tal-ivvjaġġar 
għal persuni mingħajr stat. L-Istati Membri kellhom jinnotifikaw il-permessi kollha ta’
residenza li jagħtu liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi u liema jippermettu li jkun hemm moviment 
liberu fiż-żona Schengen mingħajr fruntieri interni. Il-Ġermanja nnotifikat skont l-Artikolu 34 
tar-Regolament 562/2006 (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) li tali “Duldung” mhuwiex 
validu għad-dħul mingħajr viża. Dan ifisser li l-petizzjonant mhuwiex intitolat jivvjaġġa fi 
Stat ieħor taż-żona Schengen mingħajr ma jkollu viża jekk tali “Duldung” ikun ġie stampat 
fid-dokument tal-ivvjaġġar tiegħu.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Ġermaniżi inkludew żewġ żidiet mad-dokument tal-ivvjaġġar 
tal-petizzjonant, waħda li tiddikjara li huwa intitolat għar-ritorn fil-Ġermanja, u oħra li 
tiddikjara li dan mhuwiex il-każ jekk huwa jivvjaġġa fi Stat Membru ieħor tal-UE. 

Il-kundizzjonijiet għal waqfa li taqbeż it-tliet xhur u miżuri relatati oħra huma, għalissa, 
armonizzati parzjalment biss fil-livell tal-UE. Il-ħruġ tal-permessi ta’ residenza u l-
kundizzjonijiet relatati għadhom jaqgħu fil-kompetenzi nazzjonali tal-Istati Membri. 
Għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa li tintervieni dwar tali mistoqsijiet jew li 
tevalwa l-miżuri tal-Istat Membru. 

Il-petizzjonant għandu jikkuntattja lill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti għal aktar 
spjegazzjonijiet, jew għal appell possibbli kontra d-deċiżjonijiet tagħhom, jekk il-liġi 
Ġermaniża tipprovdi għal dan.


