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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1461/2009, imressqa minn Luca Becchetti u Nenita Pandong, ta’ 
nazzjonalità Taljana, dwar id-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

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta għaċ-ċaħda mill-ambaxxata Taljana f’Manilla biex tinħareġ viża 
għal oħt martu, filwaqt li jindika li ma ngħataw l-ebda raġunijiet. Huwa jargumenta li dan 
huwa ksur tad-Direttiva 2004/38/KE, billi jindika li martu hija Taljana. Għaldaqstant, huwa
qed jitlob li ssir investigazzjoni mill-Parlament Ewropew ta’ dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Jannar 2010. 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.

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipola 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 fit-Trattati u d-
dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi 
wieħed isibhom fid-Direttiva 2004/38/KE
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:EN:PDF).

Kif stipolat fl-Artikolu 3 tad-Direttiva, dan japplika biss għaċ-ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu jew 
li jgħixu fi Stat Membru għajr dak taċ-ċittadinanza tagħhom u għall-membri tal-familja 
tagħhom li jakkumpanjawhom jew li jingħaqdu magħhom. Normalment, iċ-ċittadini tal-UE li 
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huma residenti fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza tagħhom ma jibbenefikawx mid-drittijiet 
stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni dwar il-moviment ħieles ta’ persuni. Madankollu, anki ċ-ċittadini 
tal-UE li jirritornaw lejn l-Istat Membru ta’ oriġini tagħhom wara li jkunu rrisiedew fi Stat 
Membru ieħor jibbenefikaw mir-regoli dwar il-moviment ħieles ta’ persuni.

M’hemm l-ebda indikazzjoni li mart il-petizzjonant u oħtha jinsabu f’sitwazzjoni koperta mil-
liġi tal-Unjoni dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex 
jiċċaqilqu u jgħixu liberament (peress li t-tnejn huma ta’ nazzjonalità Taljana u jirrisiedu l-
Italja); għaldaqstant, mhumiex intitolati jibbenefikaw mid-drittijiet mogħtija lil dawk iċ-
ċittadini tal-UE li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom u ċċaqalqu għal Stat Membru ieħor 
(jiġifieri mill-obbligu tal-Istati Membri li jinċentivaw iċ-ċaħda ta’ viża li jkun applika għaliha 
membru tal-familja li huwa ċittadin ta’ pajjiż terz).

Għaldaqstant, japplikaw ir-regoli ġenerali tal-UE dwar il-kondizzjonijiet u l-proċeduri għall-
ħruġ ta’ viżi għal waqfa qasira. Ir-regoli attwali (l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni (CCI)) 
ma jirrikjedux li l-Istati Membri jinċentivaw iċ-ċaħda ta’ viża jew li jippermettu lill-persuna 
kkonċernata tappella kontra d-deċiżjoni negattiva. Il-Kodiċi dwar il-Viżi1 (Artikolu 32), li 
huwa applikabbli mill-5 ta’ April 2010 (u li jħassar is-CCI) jintroduċi regoli komuni dwar in-
notifika u l-motivazzjoni ta’ ċaħda u jagħti dritt ta’ appell lill-persuna kkonċernata (tali appelli 
għandhom jimxu id f’id mal-leġiżlazzjoni nazzjonali).

                                               
1 Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi 
Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi, ĠU L 244, tal-15.9.2010, p. 1


