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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0360/2010, imressqa minn F.P.E., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
konformità mad-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-petizzjonanta, li hija ċittadina Ġermaniża residenti r-Renju Unit, toġġezzjona għall-fatt li l-
ajruport ta’ Düsseldorf obbliga lil żewgha, ċittadin Peruvjan residenti r-Renju Unit, li 
dakinhar kien jakkumpanjaha, biex jippreżenta viża tad-dħul għal żjara ta’ erbat ijiem il-
Ġermanja. Il-petizzjonanta targumenta li dan juri n-nuqqas ta’ għarfien min-naħa tal-
awtoritajiet Ġermaniżi fir-rigward tal-leġiżlazzjoni dwar il-viżi u jikser ir-regoli li qegħdin 
fis-seħħ bħalissa. Il-petizzjonanta titlob li l-Istati Membri jikkonformaw ma’ din il-
leġiżlazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjonanta, ċittadina Ġermaniża li qed tirresiedi fir-Renju Unit, qed tilmenta li l-pulizija 
tal-ajruport ta’ Düsseldorf obbligat lil żewġha Peruvjan biex jippreżenta viża tad-dħul għal 
żjara ta’ erbat ijiem il-Ġermanja. Il-petizzjonanta targumenta li skont il-liġi tal-Unjoni żewġha 
mhux obbligat ikollu viża tad-dħul u hi targumenta wkoll li għandhom jittieħdu miżuri biex 
itejbu l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE f’dan ir-rigward.

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi li kull 
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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 jiċċirkolaw u jirrisjedu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 

L-Artikolu 5 tad-Direttiva jistipola li l-Istati Membri għandhom jagħtu liċ-ċittadini tal-UE d-
dritt li jidħlu fit-territorju tagħhom b’karta tal-identità jew passaport validi. Il-membri tal-
familja li mhumiex ċittadini ta’ Stat Membru għandhom ikunu obbligati jkollhom viża tad-
dħul biss skont ir-Regolament (KE) Nru 539/2001 jew, meta jkun meħtieġ, skont il-liġi 
nazzjonali. Għall-finijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, il-pussess ta’ karta ta’ residenza valida, li 
jissemma fl-Artikolu 10 ta’ dik id-Direttiva, għandu jeżenta tali membri tal-familja minn dan 
ir-rekwiżit tal-viża. 

Skont l-informazzjoni provduta u skont l-Artikoli 2(2)(a) u 10 tad-Direttiva, ir-raġel tal-
petizzjonanta għandu permess ta’ residenza fir-Renju Unit bħala membru tal-familja ta’ 
ċittadina miż-ŻEE u għalhekk, m’għandux ikun obbligat jippreżenta viża tad-dħul meta jkun 
qed jivvjaġġa mal-mara tiegħu lejn il-Ġermanja. Għalhekk, jidher li f’dan il-każ individwali li 
seħħ f’Marzu 2010, il-pulizija transkonfinali ta’ Düsseldorf ma kinetx konformi mal-liġi tal-
UE. 

Reċentement, il-Kummissjoni ħadet bosta miżuri sabiex tittejjeb l-applikazzjoni tal-liġi tal-
UE f’dan ir-rigward. Fid-19 ta’ Marzu 2010 l-Kummissjoni ppubblikat Manwal għall-
ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-viżi u l-modifika ta’ viżi maħruġa1 li jipprovdi
istruzzjonijiet operazzjonali dwar l-applikazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet biex tiġi 
żgurata implimentazzjoni armonizzata. Dan il-manwal dwar il-viża jinvolvi tliet regoli 
speċifiċi dwar il-membri tal-familja taċ-ċittadini tal-UE u jiddeskrivi fid-dettall taħt liema 
kundizzjonijiet id-Direttiva 2004/38/KE teżenta lill-membri tal-familja taċ-ċittadini minn 
rekwiżiti tal-viża. L-Istati Membri ġew mitluba jagħtu istruzzjonijiet lill-awtoritajiet 
nazzjonali rilevanti tagħhom biex jużaw il-Manwal mehmuż bħala l-istrument ewlieni meta 
jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom li jirrigwardaw l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-
viża u biex jużaw il-Manwal għall-finijiet ta’ taħriġ tal-persunal. Il-Kummissjoni hi konvinta 
li l-manwal tal-viża se jgħin sabiex ikun hemm applikazzjoni aktar korretta tad-Direttiva. 
Flimkien ma’ dan, bħalissa l-Kummissjoni qed torganizza laqgħat bilaterali mal-Istati 
Membri, inkluża l-Ġermanja, dwar l-implimentazzjoni ġenerali tad-Direttiva biex tiġi żgurata 
l-implimentazzjoni korretta tar-regoli tal-UE dwar il-moviment liberu. Dawn il-
konsultazzjonijiet bilaterali jinkludu l-applikazzjoni korretta tal-Artikolu 5 tad-Direttiva.

                                               
1 C(2010) 1620 finali, disponibbli hawn: 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf


