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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0129/2010, ippreżentata minn Walter Bauer, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-ispejjeż tal-viża u l-konformità min-naħa tal-awtoritajiet 
Ġermaniżi mal-ftehimiet relevanti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ġie infurmat li ċ-ċittadini Ġermaniżi u Russi li jixtiequ jżuru lill-membri tal-
familja immedjata mhumiex mitluba jixtru viża. Madankollu, il-kunjata Russa tiegħu, li ġiet 
mistiedna mill-petizzjonant u l-mara tiegħu biex iżżurhom il-Ġermanja, kellha tagħmel dan.
Il-petizzjonant huwa tal-fehma li dan hu inġust u li l-awtoritajiet Ġermaniżi mhumiex qed 
ikunu konformi mal-ftehim tal-viża bejn l-UE u r-Russja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 4 ta' Mejju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-2 ta' Settembru 2010.

Il-mara tal-petizzjonant (ċittadina Russa li qed tgħix il-Ġermanja) stiednet lil ommha 
(ċittadina Russa li qed tgħix mil-Federazzjoni Russa) fil-Ġermanja. Hija hu tapplika għall-
viża, il-kunjata tal-petizzjonant kellha tħallas għall-viża mill-Ambaxxata Ġermaniża f'Moska.
Il-petizzjonant jargumenta li l-ħlas għall-viża kellu jitneħħa bi qbil mal-ftehim dwar l-
iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi bejn il-KE u r-Russja1.
  
L-Artikolu 6(3)(a) tal-ftehim dwar l-iffaċilitar tal-viża jipprevedi li l-ħlasijiet għall-

                                               
1 Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi għaċ-ċittadini tal-
Unjoni Ewropea u tal-Federazzjoni Russa, ĠU L129/27, 17.5.2007.
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ipproċessar tal-applikazzjoni għall-viża jitneħħew għal "qraba – konjuġi, tfal (inklużi dawk 
adottati), ġenituri (inkludi kustodji), nanniet u neputijiet – li jkunu qed iżuru ċittadini tal-
Unjoni Ewropea jew tal-Federazzjoni Russa legalment residenti fit-territorju tal-Federazzjoni 
Russa jew tal-Istati Membri".

Bi qbil ma' din id-dispożizzjoni, il-konsulat Ġermaniż f'Moska kellu jneħħi l-ħlas tal-viża 
għall-kunjata tal-petizzjonant, parti mill-familja mill-qrib (ġenitur) li tkun qed iżżur ċittadin 
tal-Federazzjoni Russa li qed jgħix legalment fi Stat Membru.
Il-Kummissjoni se tqajjem din il-kwistjoni mal-awtoritajiet Ġermaniżi.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012 (REV)

Kif issemma fil-komunikazzjoni preċedenti dwar din il-petizzjoni, il-Kummissjoni qajmet il-
kwistjoni, kif suppost, mal-awtoritajiet Ġermaniżi permezz tal-ittra tat-2 ta' Awwissu 2010. 
Fir-risposta tagħhom tad-29 ta' Settembru 2010, l-awtoritajiet Ġermaniżi qiesu li t-tariffa tal-
viża kienet inġabret b'mod legali mingħand il-kunjata tal-petizzjonant. Madankollu, wara 
inkjesta mibdija mill-Kummissjoni fit-18 ta' Ottubru 2011, l-awtoritajiet Ġermanizi ddikjaraw 
fit-23 ta' Diċembru 2011 li, fejn jiġi ppruvat li l-kundizzjonijiet ġew sodisfati, huma japplikaw 
l-eżenzjoni mit-tariffi tal-viża stipulata fl-Artikolu 6(3)(a) tal-Ftehim għall-Faċilitazzjoni tal-
Viża bejn l-UE u r-Russja. Fir-rigward tal-każ preżenti, minħabba l-fatt li m'għadux possibbli 
li jiġi studjat jekk u kif l-Ambaxxata talbet lill-kunjata tal-petizzjonant biex tippreżenta l-
evidenza meħtieġa fil-ħin tal-applikazzjoni tagħha, l-awtoritajiet Ġermaniżi avżaw li l-
Ambaxxata se tħallas lura t-tariffa tal-viża lill-kunjata tal-petizzjonant fi flus kontanti jew 
permezz ta' trasferiment bankarju f'kont li jrid jiġi determinat minnha.

Bl-offerta tar-rimborż tat-tariffa tal-viża msemmija hawnhekk lill-kunjata tal-petizzjonant, l-
awtoritajiet Ġermaniżi pproponew soluzzjoni li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 6(3)(a) tal-
Ftehim għall-Faċilitazzjoni tal-Viża bejn l-UE u r-Russja. Fid-dawl tal-każ imsemmi, il-
Kummissjoni se tagħlaq il-fajl.


