
CM\892888MT.doc PE483.568v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

17.2.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0569/2011 imressqa minn R. K., ta’ ċittadinanza Griega, dwar ir-rifjut 
mingħajr spjegazzjoni tal-konslu Grieg fis-Serbja li jagħtih viża għall-Greċja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant spiss kien jivvjaġġa lejn il-Greċja u bejn l-1988 u l-2007 dejjem kiseb viżi ta’ 
Schengen mingħajr diffikultà. F’Ottubru 2007 huwa applika għal estensjoni għal viża ta’ 
Schengen ta’ diversi daħliet, iżda din ġiet irrifjutata, mingħajr ma ngħatat l-ebda spjegazzjoni 
bil-miktub jew orali. Il-petizzjonant jgħid li huwa ma wettaq l-ebda reat u li qatt ma dam iktar 
miż-żmien permess, u għaldaqstant ma jifhimx għaliex il-viża tiegħu ġiet irrifjutata u għaliex 
ma rċieva l-ebda risposta għall-ittri li kiteb lill-konsolat f’Nis u l-ambaxxata f’Belgrad.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-petizzjonant jilmenta dwar rifjut ta’ viża fl-2007. Il-Kodiċi dwar il-Viżi sar applikabbli fil-
5 ta’ April 2010 iżda d-dispożizzjonijiet li jobbligaw lill-Istati Membri jispjegaw u 
jinnotifikaw bil-miktub ir-raġunijiet għar-rifjut ta’ viża u jagħtu lill-persuna kkonċernata d-
dritt ta’ appell saru obbligatorji biss sena wara (fil-5 ta' April 2011).

Jekk il-petizzjonant jemmen li ismu ddaħħal fis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) 
taħt twissija għal rifjut tad-dħul, jista' jeżerċita d-drittijiet tal-aċċess tiegħu għal data dwaru u 
jista' jikkoreġi d-data fattwalment inkorretta jew iħassar id-data maħżuna illegalment.  
Għalkemm id-dritt tiegħu jista’ jiġi invokat kullimkien fiż-żona ta’ Schengen, l-aktar azzjoni 
sempliċi għalih tkun li jikkuntattja lill-awtorità superviżorja Griega maħtura skont il-liġi 
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nazzjonali biex twettaq superviżjoni indipendenti tal-fajl tad-data tat-taqsima nazzjonali tas-
SIS.  Id-dettalji huma pprovduti hawn taħt:

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600; Faks +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni dwar ir-Regolament (KE) 
Nru 1244/20091 li jemenda r-Regolament (KE) 539/2001. Skont dan ir-regolament, iċ-
ċittadini tas-Serbja li jkollhom passaporti bijometriċi (esklużi d-detenturi ta’ passaporti li 
jinħarġu mid-Direttorat tal-Koordinazzjoni Serb [bis-Serb: Koordinaciona uprava]) huma 
eżentati mir-rekwiżit tal-viża mid-19 ta' Diċembru 2009.

Għalhekk, jekk id-detentur għandu passaport bijometriku, dan seta’, minn dakinhar, vjaġġa 
lejn iż-żona ta’ Schengen għal perjodi qosra mingħajr ma jkun fil-pussess ta’ viża.
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