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Suġġett: Petizzjoni 1059/2010 mressqa minn Mahmoud Daka, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ir-rifjut min-naħa tal-awtoritajiet Ġermanizi li joħorġu 
viża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra r-rifjut min-naħa tal-awtoritajiet Ġermaniżi li joħorġu viża 
lil ħuh li biha huwa jkun jista’ jivvjaġġa lejn il-Ġermanja mis-Sirja, u jargumenta li dan huwa 
ksur tad-dritt tal-moviment ħieles. L-ambaxxata Ġermaniża f’Damasku tiġġustifika r-rifjut 
kontinwu tagħha li toħroġ viża abbażi tal-fatt li hija mhix konvinta mir-rabtiet professjonali, 
ekonomiċi u soċjali ta’ ħuh mas-Sirja. Madankollu, ħu l-petizzjonant u martu taw prova li t-
tnejn li huma għandhom karigi stabbiliti mas-servizz pubbliku fis-Sirja b’salarji ogħla mill-
medja skont l-istandards lokali u li uliedhom jgħixu s-Sirja. Il-petizzjonant innifsu offra li 
jaġixxi ta’ garanzija f’każ li ħuh u martu jinkorru xi spejjeż matul iż-żjara tagħhom fil-
Ġermanja, u offra wkoll li jiksbilhom assigurazzjoni tas-saħħa. Huwa jsostni li l-awtoritajiet 
Ġermaniżi qed jiġġustifikaw b’mod effettiv ir-rifjut ta’ dan id-dritt tal-bniedem abbażi ta’ fatti 
relatati mal-ħajja normali ta’ kuljum tal-individwu kkonċernat. Għaldaqstant huwa qed jitlob 
l-għajnuna tal-Parlament Ewropew. 

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fis-15 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mitluba biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Il-Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi1 jistabbilixxi l-proċeduri u l-kundizzjonijiet biex jinħarġu 

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi, ĠU L 243, 15.9.2009, p 1.
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viżi għal waqfiet qosra. Abbażi tal-Kodiċi dwar il-Viżi, l-Istati Membri jitolbu lill-applikanti 
jippreżentaw ċerti dokumenti biex jiġġustifikaw il-fatt li huma jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
tad-dħul stabbiliti mill-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen1, u l-awtoritajiet konsulari tal-Istati 
Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Kodiċi dwar il-Viżi u għall-eżami tal-
applikazzjonijiet individwali. 

Biex jiżguraw li l-applikanti għall-viża jissodisfaw dawn il-kondizzjonijiet tad-dħul, l-
awtoritajiet konsulari jeżaminaw, fost l-oħrajn, jekk huma jippreżentawx riskju ta’ 
immigrazzjoni illegali u jekk l-applikanti jkollhomx il-ħsieb li jitilqu mit-territorju tal-Istati 
Membri qabel ma tiskadi l-viża li jkunu qed japplikaw għaliha.

Waqt din il-verifika, il-konsulat għandu jikkunsidra diversi fatturi bħal pereżempju r-rabtiet 
familjari tal-applikant fil-pajjiż tal-oriġini, l-istat ċivili tiegħu, is-sitwazzjoni tal-impjieg u r-
regolarità tad-dħul biex jiżgura li, pereżempju, iż-żjara familjari ma tkunx skuża biex l-
applikant jistabbilixxi ruħu b’mod permanenti u illegali fl-Istati Membri li jkun. Huwa 
kompitu tal-konsulati tal-Istati Membri li jevalwaw dawn il-kriterji. Il-Kummissjoni ma 
tevalwax każijiet individwali.

F’dan il-kuntest, ta’ min wieħed ifakkar li ċ-ċaħda ta’ viża ma żżommx persuna milli terġa’ 
tapplika, u mill-5 ta’ April 2011 ’l hawn, l-Istati Membri huma obbligati jagħtu raġunijiet 
għaċ-ċaħda ta’ viża, biex ikun jista’ jiġi eżerċitat id-dritt tal-appell minn deċiżjonijiet negattivi 
bħal dawn.

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment 

ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera, ĠU L 105, 13.4.2006, p 1.


