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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0169/2010, imressqa minn S.S., ta’ ċittadinanza Brittanika, dwar 
il-falliment tal-awtoritajiet Belġjani milli jimplimentaw id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ 
April 2004 dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja 
tagħhom li jiċċaqilqu u jirrisjedu liberament fit-territorju tal-Istati Membri

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant li huwa ċittadin Brittaniku, jilmenta għall-mod kif l-awtoritajiet Belġjani 
trattaw l-applikazzjoni tiegħu għal viża għall-ġenituri tiegħu, li huma ċittadini Kenjani. Huwa 
jenfasizza li l-awtoritajiet Belġjani responsabbli pproċessaw ħażin l-applikazzjoni fuq il-bażi 
tar-Regolament (KE) Nru 562/206 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi 
Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-
fruntiera (kodiċi konfinali ta’ Schengen), billi fallew milli jikkunsidraw l-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-
drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri, li tirreferi għall-membri tal-familja u d-drittijiet 
tagħhom. Il-petizzjonant, għalhekk, jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni mal-
awtoritajiet Belġjani u jiżgura li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġiżlazzjoni tal-UE. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (ĠU L 243 
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tal-15 ta’ Settembru 2009) jistabbilixxi l-proċeduri u kondizzjonijiet għall-ħruġ ta’ viżi għal 
tranżitu minn jew soġġorni previsti fit-territorju tal-Istati Membri li ma jeċċedux kwalunkwe 
perijodu ta’ sitt xhur. 

Id-Direttiva 2004/38/KE tistipola li “l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw [lill-membri tal-
familja koperti mid-Direttiva] kull faċilità biex jiksbu l-viżi neċessarji” u f’termini ta’ 
dokumenti ta’ appoġġ, membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE, għandu, meta japplika għal 
viża, jagħti prova li huwa benefiċjarju tad-Direttiva. Dan ifisser li għandu jagħti prova li:

 hemm ċittadin tal-UE li l-applikant tal-viża jista’ jikseb id-drittijiet mingħandu; 

 l-applikant tal-viża huwa membru tal-familja (eż. ċertifikat taż-żwieġ, ċertifikat tat-twelid, 
prova ta’ dipendenza, dokument ta’ identità (passaport)); kif ukoll

 l-applikant tal-viża se jakkumpanja jew jingħaqad ma’ ċittadin tal-UE (eż. prova li ċ-
ċittadin tal-UE diġà jirresiedi fl-Istat Membru li jospita jew konferma li ċ-ċittadin tal-UE 
se jivvjaġġa lejn l-Istat Membru li jospita).

Dokumenti addizzjonali rigward l-iskop tal-vjaġġ u l-mezzi ta’ sussistenza jistgħu ma jkunux 
meħtieġa għal membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE li huwa kopert mid-Direttiva. Dan huwa 
wkoll rifless fl-eżenzjoni għal din il-kategorija ta’ persuni milli jimlew ċerti oqsma tal-
formola tal-applikazzjoni tal-viża. 

Fir-rigward tal-qofol tal-petizzjoni, tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li s-sitwazzjoni kif inhi 
ppreżentata mill-petizzjonant mhix kompletament ċara: 
- li kieku jkollu jingħaqad jew jivvjaġġa mal-ġenituri tiegħu fil-Belġju, f’dak il-każ il-ġenituri 
jkunu koperti mid-Direttiva u jibbenefikaw mill-faċilitazzjonijiet kollha offruti skont tali 
ċirkostanzi, iżda
- li kieku l-ġenituri kellhom jivvjaġġaw waħedhom lejn il-Belġju, huma ma jkunux koperti 
mid-Direttiva, u hemm japplikaw ir-regoli ġenerali fir-rigward tal-applikant għal soġġorn 
qasir.

4. Risposta tal-Kummissjoni addizzjonali, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011 (REV)

Il-petizzjonant huwa ċittadin Brittaniku li jgħix fir-Renju Unit. Huwa jassumi li l-ġenituri 
tiegħu huma inklużi fil-lista tal-membri tal-familja skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 
2004/38/KE. Għal din ir-raġuni huwa jemmen li l-Belġju għandu joħroġ viża ta’ Schengen 
lill-ġenituri tiegħu għal soġġorn fit-territorju Belġjan.
Il-kummenti tal-Kummissjoni
L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula 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 rispettivi u l-kundizzjonijiet 
relatati mad-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu 
b’mod liberu fit-territorju tal-Istati Membri huma stipulati fid-Direttiva 2004/38/KE. 

Kif stipolat fl-Artikolu 3(1), id-Direttiva 2004/38/KE tapplika biss għaċ-ċittadini tal-UE li 
jmorru jew jirresiedu fi Stat Membru ieħor li ma jkunx dak li jkunu ċittadini tiegħu, u għall-
membri tal-familja tagħhom li jakkumpanjawhom jew jingħaqdu magħhom. 



CM\876845MT.doc 3/3 PE450.793v02-00

MT

Dan ifisser li l-petizzjonant huwa meħtieġ jivvjaġġa flimkien mal-ġenituri tiegħu lejn il-
Belġju (ħalli huma jkunu qed “jakkompanjawh”, kif meħtieġ mill-Artikolu 3 ta’ din id-
Direttiva).

L-Artikolu 2(2)d jinkludi fost il-benefiċjarji tad-Direttiva “il-qraba diretti dipendenti”.

Il-Linji Gwida tat-2 ta’ Lulju 2009 dwar id-Direttiva 2004/38/KE (il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni Ewropea lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE: punt 2.1.4) ikkjarifikaw 
li l-prova tal-istejtus ta’ membru tal-familja “dipendenti” tista’ tingħata bi kwalunkwe mezz.

Konklużjoni
Abbażi tal-ftit elementi ta’ informazzjoni li jinsabu fil-petizzjoni, jidher li l-ġenituri Kenjani 
se jkunu meħtieġa japplikaw għall-viża fil-konsulat Belġjan billi jagħtu prova tar-rabtiet 
familjari tagħhom u li huma “dipendenti” fuq il-petizzjonant Brittaniku. Barra minn hekk, 
huma se jkunu meħtieġa jivvjaġġaw flimkien maċ-ċittadin Brittaniku lejn il-Belġju.


