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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 370/2000 minn Özkan Nissen (Ġermaniż, Tork, u Albaniż), 
dwar il-problemi marbutin mal-ivvjaġġar lejn diversi Stati Membri, b’mod 
partikolari r-Renju Unit, minħabba f’raġunijiet ta’ sigurtà -REV-

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li martu hi ta’ nazzjonalità Ġermaniża, għandu tliet nazzjonalijiet (dik 
Ġermaniża, dik Torka, u dik Albaniża) u jintgħaraf b’identità differenti f’kull pajjiż. Barra 
minn hekk, jintgħaraf b'ismijiet ta’ oriġini differenti fuq il-passaport Ġermaniż tiegħu maħruġ 
l-Awstrija, fatt li ħoloqlu l-problemi hu u jivvjaġġa lejn ċerti Stati Membri fis-snin 70 u 80 
tas-seklu l-ieħor. B’eċċezzjoni tal-każ tad-Danimarka, minn fejn kien iddeportat fl-1981, l-
awtoritajiet tal-pajjiżi kkonċernati tawh parir jivvjaġġa b’passaport Tork u b’viża miegħu, u 
b'hekk isolvi l-problema. Il-petizzjonant issa qed jilmenta li lejn ir-Renju Unit la jista' 
jivvjaġġa bil-passport Ġermaniż tiegħu u lanqas mingħajr viża, li ma huwiex eliġibbli għaliha 
billi ma jissodisfax il-kondizzjonijiet neċessarji. Ngħidu aħna, ma għandux permess ta’ 
residenza, billi hu ta’ nazzjonalità Ġermaniża. Qiegħed joġġezzjona wkoll għal dak li hu jarah 
bħala pagament eċċessivament għoli għall-ħruġ tal-viża.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 4 ta’ Ottubru 2000 u l-informazzjoni rikjesta mill-
Kummissjoni skont it-termini tal-Artikolu 175(3).

3. Risposta tal-Kummissjoni li waslet fit-2 ta' Frar 2001.
Il-petizzjonant, li joqgħod il-Ġermanja u huwa miżżewweġ mara ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
għandu tliet nazzjonalitajiet (Ġermaniża, Torka, Albaniża). B’riżultat tad-differenzi fid-
Drittijiet nazzjonali dwar l-ismijiet, id-dokumenti tal-ivvjaġġar tal-petizzjonant jindikawh 
b’identitajiet differenti (Ali Özkan Nissen fil-passaport Ġermaniż, Ali Özkan Kayaturk fil-
passaport Tork). F’bosta okkażjonijiet, dawn id-diskrepanzi wasslu għal diffikultajiet għall-
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petizzjonant hu u jivvjaġġa, kemm f’dak li għandu x’jaqsam mal-kontroll frontaljier u mal-
kumpaniji tal-ajru. Il-petizzjonant jindika li bosta Stati tawh il-parir juża l-passaport Tork 
tiegħu ħalli jevita l-problemi.

Diffikultajiet f’dak li għandu x’jaqsam mar-Renju Unit
- Fl-1990 wara li kienet bdiet il-Gwerra tal-Golf, il-petizzjonant xtaq isiefer lejn ir-Renju 
Unit. Minħabba l-kuntest ta’ dak iż-żmien (theddid minn terroristi li kienu jużaw passaporti 
Ewropej), jidher li l-petizzjonant ingħata l-parir juża l-passaport Tork tiegħu. Il-petizzjonant 
applika u ngħata viża fuq il-bażi tal-passaport Tork tiegħu. 
- Fl-1997, il-petizzjonant kellu jsiefer lejn ir-Renju Unit bi pre-avviż qasir. Billi ma kellux 
biżżejjed żmien biex japplika għal viża, il-petizzjonant ipprova jagħmel il-vjaġġ bid-
dokumenti Ġermaniżi tiegħu (il-passaport u l-karta tal-identità). Fl-ajruport ta' Hamburg, il-
linja tal-ajru British Airways ikkuntattjat telefonikament lis-servizzi tal-immigrazzjoni ta' 
Londra u, sussegwentement, ma ħallitux jirkeb abbord. Jidher li l-ivvjaġġar preċedenti b’viża 
(b’passaport Tork) kien il-bażi l-għala ma ħallewhx jirkeb abbord.
- F’Ottubru 1999, il-petizzjonant talab viża mill-awtoritajiet Brittanniċi, minħabba perijodu 
ta’ tranżitu qabel titjira lejn il-Filippini ppjanata għal Frar 2000. L-awtoritajiet kompetenti 
jingħad li talbuh bosta dokumenti (permess ta’ residenza Ġermaniż, dikjarazzjoni ta' min kien 
iħaddmu jew reġistrazzjoni fir-reġistru uffiċjali tal-artiġjani, evidenza ta' fondi u stedina lejn 
ir-Renju Unit) u żammewlu għoli ħafna għall-viża. Il-petizzjonant ma kienx f'qagħda li jagħti 
xi wħud mid-dokumenti rikjesti (ngħidu aħna, il-permess ta’ residenza, billi huwa nazzjonal 
Ġermaniż) u jidher li l-viża ma kisibhiex. Dakinhar tat-tluq, il-British Airways għall-ewwel 
ma ħallitux jirkeb abbord. Is-sitwazzjoni ġiet sussegwentement riżolta u l-petizzjonant tħalli 
jirkeb abbord grazzi għall-intervent tal-pulizija Ġermaniża tal-fruntiera u għal kuntatt 
telefoniku mas-servizzi Brittanniċi tal-immigrazzjoni.

Diffikultajiet f’dak li għandu x’jaqsam mal-Ġermanja
Il-petizzjonant jidher li ltaqa’ ma’ diffikultajiet f’bosta okkażjonijiet hu u dieħel lura lejn il-
Ġermanja. Fuq talba tiegħu stess, l-identità tiegħu tniżżlet (sa Mejju 1998) f’fajl tal-pulizija 
ħalli – paradossalment – jevita l-problemi hu u jaqsam il-fruntiera tal-Ġermanja b’riżutlat ta’ 
partikolaritajiet marbutin ma’ ismu u mad-dokumenti tiegħu tal-ivvjaġġar. Barra minn dan 
kollu, is-servizzi tal-belt ta’ Neumünster ħarġulu dokument f’Mejju 1997 ħalli jippreżentah 
lill-pulizija tal-fruntiera u lill-kumpaniji tal-ajru meta jkun qed jaqsam il-fruntiera hu u dieħel 
fil-Ġermanja. Dan id-dokument jiddeskrivi s-sitwazzjoni partikolari tal-petizzjonant f'dak li 
għandu x'jaqsam man-nazzjonalità tiegħu u ma' ismu.

Osservazzjonijiet marbutin mad-Dritt Komunitarju:

Skont ma jingħad fil-fajl, ma hemm l-ebda dubju li l-petizzjonant għandu n-nazzjonalità 
Ġermaniża, fost nazzjonalitajiet oħrajn. Għaldaqstant, huwa ċittadin tal-Unjoni u jista’ jgawdi 
mill-jeddijiet kollha li jidderivaw minn dan. B’mod partikolari, għandu l-jedd li jiċċirkola 
liberalment u jgħammar kullimkien fuq it-territorju tal-Istati Membri (ara l-Art. 18 TKE tat-
Trattat KE).
Il-fatt li għandu nazzjonalità oħra, waħda jew aktar, ma għandu bl-ebda mod iċaħħdu minn 
jeddijietu bħala ċittadin tal-Unjoni, u lanqas ma jagħmilhielu aktar diffiċli li jeżerċita dawk il-
jeddijiet (ara d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-369/90, Micheletti).
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L-azzjonijiet tal-awtoritajiet Brittanniċi f'dak li għandu x’jaqsam mal-petizzjonant, għalhekk, 
jidher li kienu problematiċi mill-punto di vista tad-Dritt Komunitarju. Ukoll jekk kienu 
konxji, għal għaxar snin, li l-petizzjonant kellu wkoll in-nazzjonalità Ġermaniża, dawn l-
awtoritajiet baqgħu jippersistu li jittrattawh bħala nazzjonal Tork li huwa membru tal-familja 
ta’ ċittadin tal-Unjoni. Din l-attitudni, li tmur kontra d-Dritt Komunitarju, qiegħda fuq ix-xifer 
tal-assurd: f’ittra tas-6 ta’ Ġunju 1991, il-konsulat Brittanniku f’Düsseldorf kiteb lill-
petizzjonant dwar l-applikazzjoni tiegħu għal viża biex takkompanja l-passaport Tork tiegħu u 
speċifika li l-viża kienet se tkun mingħajr ħlas billi kien nazzjonal ta’ Stat Membru.

Skont id-Dritt Komunitarju, l-awtoritajiet Brittanniċi għandhom l-obbligu jikkunsidraw lill-
petizzjonant bħala ċittadin tal-Unjoni. Hija r-responsabilità tagħhom li jieħdu l-miżuri xierqa, 
kemm f’dak li għandu x’jaqsam mal-għoti ta’ struzzjonijiet lis-servizzi kompetenti (konsulati, 
servizzi ta’ kontroll frontaljier) kemm fl-għoti ta’ tagħrif lill-kumpaniji tal-ajru, b’mod li l-
petizzjonant ikun jista’ jgawdi jeddu li jkun ammess fit-territorju Brittanniku malli jippreżenta 
xejn aktar minn karta tal-identità Ġermaniża jew passaport Ġermaniż, mingħajr il-ħtieġa li 
qabel joqgħod jikseb viża.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jiġbdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet Brittanniċi għall-każ tal-
petizzjonant u jfakkruhom dwar l-obbligi inkombenti fuqhom bis-saħħa tad-Dritt 
Komunitarju.

L-azzjonijiet tal-awtoritajiet Ġermaniżi (reġistrazzjoni fuq il-fajl tal-pulizija, dokument ad 
hoc) jistgħu jkunu mmotivati mix-xewqa li lill-petizzjonant ikunulu evitati d-diffikultajiet, 
imma b'danakollu jħallu perplessità mill-angolu tad-Dritt Komunitarju. Ta’ min wieħed 
jistaqsi jekk ir-rekwiżit tad-Dritt Komunitarju (il-preżentata ta’ karta tal-identità jew ta’ 
passaport u mhux aktar, għall-qsim tal-fruntieri) humiex rispettati f'każ bħal dan tal-
petizzjonant fejn is-sempliċi fatt li jkollu ismijiet differenti minn dawk li jidhru fuq il-
passaport Ġermaniż u nazzjonalitajiet oħrajn oltre dik Ġermaniża jwasslu għal prattika li 
tirrendi lill-passaport Ġermaniż insuffiċjenti fih innifsu għalbiex dak li jkun jaqsam il-
fruntiera Ġermaniża u jimponu miżuri addizzjonali li, barra min hekk, qajla jidhru 
kompatibbli mal-ispirtu taċ-ċittadinanza tal-Unjoni. 

B’danakollu, il-petizzjonant ma jidhirx li ltaqa’ ma’ aktar diffikultajiet fil-fruntiera Ġermaniża 
bil-passaport Ġermaniż tiegħu. Ma jsemmi f’ebda każ xi problemi li setgħu tqanqlu wara s-16 
ta’ Mejju 1998, dak in-nhar meta skadiet ir-reġistrazzjoni tiegħu fil-fajl tal-pulizija. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni għalhekk iqisuha mhux neċessarja li jiġbdu l-attenzjoni tal-
awtoritajiet Ġermaniżi għall-każ tal-petizzjonant.

B’danakollu, is-servizzi tal-Kummissjoni ma jeskludux il-possibilità li l-petizzjonant innfisu, 
f’ċerti każijiet, ikkontribwixxa involontarjament għad-diffikultajiet li ltaqa’ magħhom. L-użu 
ta’ passaporti differenti matul partijiet differenti tal-istess vjaġġ aktar iva milli le – skont l-
ismijiet li jkunu jidhru fuq il-biljetti tal-ajru jew fuq il-prenotazzjonijiet fil-lukani – iwassal 
għal ċertu grad ta’ konfużjoni da parti tas-servizzi tal-kontroll tal-fruntieri jew tal-kumpaniji 
tal-ajru u li jinħass il-bżonn ta’ aktar verifiki.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.
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Il-petizzjonant, ta’ nazzjonalità Ġermaniża u Torka li jgħammar fil-Ġermanja, qed jilmenta 
dwar id-diffikultajiet li ltaqa’ magħhom hu u jipprova jirkeb abbord titjira lejn ir-Renju Unit. 
Il-problemi huma dovuti għall-fatt li isem il-petizzjonant huwa differenti fil-passaport 
Ġermaniż milli hu f’dak Tork. Dan ma jidhirx li hu kontra l-liġi. Meta jixtri bilejtt, juża ismu 
kif jidher fil-passaport Tork. Meta jipprova jirkeb titjira, juża l-passaport Ġermaniż imma l-
persunal tal-linja tal-ajru ma jħalluhx jirkeb abbord it-titjia bil-passaport Ġermaniż billi l-isem 
ma huwiex l-istess bħal dak fl-elenku tal-passiġġieri.

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi 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 
jinstabu fid-Direttiva 2004/38/KE id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familji 
tagħhom li jiċċcirkolaw u jirrisjedu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 

L-Artikolu 5(1) tad-Direttiva jistabbilixxi li l-Istati Membri għandhom jippermettu liċ-
ċittadini tal-UE jidħlu fuq it-territorju tagħhom b’karta tal-identità valida jew passaport 
validu. Skont it-termini tad-Direttiva, iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jiċċaqilqu fl-Unjoni Ewropea 
mingħajr ħtieġa ta’ viża. Dawk ta’ nazzjonalità Torka, min-naħa l-oħra, fil-prinċipju jeħtieġu 
viża biex jidħlu. Dawk li għandhom nazzjonalità doppja UE-Torka jistgħu joqogħdu fuq iċ-
ċittadinanza tagħhom tal-UE biex ikunu jistgħu jivvjaġġaw mingħajr ħtieġa ta’ viża.

Bl-iskop li jottempera ruħu mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, ir-Renju Unit 
daħħal fis-seħħ ir-Regolamenti tal-Immigrazzjoni (Zona Ekonomika Ewropea) 2006. L-
imsemmijin rekwiżi tad-Dritt tal-UE ġew trasposti korrettement fid-Dritt tar-Renju Unit.

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-problema tal-petizzjonant, l-awtoritajiet tar-Renju Unit 
ikkonfermaw li ma humiex se jirrikjeduh ikollu viża għad-dħul basta jippreżenta l-passaport 
Ġermaniż tiegħu fil-fruntiera. Il-problema jidher li ġejja mill-fatt li juża ismu t-“Tork” biex 
jixtri l-biljetti u mbagħad ismu l-“Ġermaniż" xħin jiġi biex jirkeb fuq it-titjira. 

Ir-regoli msemmijin aktar ’il fuq tad-Direttiva huma indirizzati lejn l-Istati Membri u huma 
mingħajr ħsara għal jedd il-linji tal-ajru li jippreskrivu r-regoli tagħhom dwar kif tiġi stabbilita 
l-identità tal-passiġġieri. Il-linji tal-ajru huma intitolati jwettqu verifiki tal-identità f’qafas 
kummerċjali għal skopijiet ta’ sigurtà jew identifikazzjoni. Ma hemm l-ebda dispożizzjoni 
tad-Dritt tal-UE li tista’ tobbliga lil-linji tal-ajru jippermettu l-irkib abbord ta’ passiġġier li 
jkollu żewġ ismijiet differenti, wieħed fuq il-biljett tiegħu u l-ieħor fid-dokument tiegħu tal-
ivvjaġġar. B’konsegwenza, bir-rifjut tal-imbark lill-petizzjonant, il-linja tal-ajru ma marritx 
kontra d-Dritt tal-UE.

Għandu jiġi sottolinjat li, biex ikunu evitati tali sitwazzjonijiet fil-futur, l-eħfef soluzzjoni 
tkun li l-petizzjonant juża ismu l-“Ġermaniż" meta jixtri l-biljetti tal-linji tal-ajru.


