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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0951/2007 , imressqa minn R.H., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar is-
simplifikar tal-ħruġ ta’ viża għall-mara tiegħu ta’ nazzjonalità Russa biex tkun 
tista’ tidħol fil-Ġermanja mill-Iżvizzera

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu jgħix għal din l-aħħar sena fl-Iżvizzera flimkien ma’ martu li hi ta’ 
nazzjonalità Russa u li għandha dokument tal-identità B għal ċittadini barranin. Il-mara tiegħu 
teħtieġ viża biex tkun tista’ tidħol fil-Ġermanja, li l-petizzjonant jiddeskrivi bħala impossibbli, 
peress li huwa ma jistax jipproduċi wħud mid-dokumenti meħtieġa. Ladarba m’għandux 
impjieg, iżda mhuwiex irreġistrat b’dan il-mod, huwa ma jista’ jipproduċi la ċertifikat minn 
min iħaddmu u lanqas evidenza li qed jieħu xi benefiċċju tal-qgħad.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Peress li waqt il-perjodu li tirreferi għalih il-petizzjoni l-Iżvizzera ma kinitx applikat 
għalkollox ir-regoli tal-viża ta’ Schengen, ċittadini ta’ pajjiżi terzi suġġetti għall-ħtieġa li 
jkollhom viża skont ir-Regolament 539/2001 u residenti fl-Iżvizzera kienu jeħtieġu viża biex 
jivvjaġġaw lejn Stat Membru tal-UE. F’konformità mad-Deċiżjoni 896/2006 tal-Kunsill, 
permess ta’ residenza Żvizzeru kien jippermetti lid-detentur jiċċaqlaq biss fit-territorju tal-
Ġermanja. (L-Iżvizzera ilha tifforma parti miz-zona Schengen mingħajr fruntieri interni sa 
mit-12 ta’ Diċembru 2008, u għalhekk permess tar-residenza Żvizzeru huwa validu għaċ-
ċirkolazzjoni ħielsa fiz-zona Schengen għal tliet xhur f’kull nofs sena.)
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Ir-regoli u l-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta’ viża Schengen jinstabu fl-hekk imsejħa 
Struzzjonijiet Konsulari Komuni (CCI).

Skont il-Parti V, Kapitolu 1.4 tas-CCI, l-applikanti għandhom jippruvaw – bl-għajnuna ta’ 
diversi dokumenti ta’ informazzjoni – l-iskop tal-vjaġġ, il-mezzi tal-għajxien u l-
akkomodazzjoni u jippreżentaw assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar. Dokumenti ta’ 
informazzjoni addizzjonali dwar il-mezzi tal-għajxien jistgħu jkunu pereżempju flus kontanti, 
karta ta’ kreditu, kont bankarju jew kwalunkwe mezz ieħor li jiggarantixxu fondi fi flus 
kontanti. Barra dawn, jistgħu jintalbu dokumenti oħrajn ukoll bħala prova tal-post tar-
residenza u prova tar-rabtiet fil-pajjiż tar-residenza jew prova tal-istejtus soċjali u 
professjonali tal-applikant.

Ċerti Stati Membri jirrikjedu ċertifikat ta’ impjieg għal din l-aħħar raġuni, anki biex ikunu 
żguri li l-applikant għal viża beħsiebu jirritorna fil-pajjiż tal-oriġini jew tar-residenza tiegħu.

Apparentement, l-awtoritajiet Ġermaniżi applikaw dawn id-dispożizzjonijiet fil-każ tal-
petizzjonant u l-mara Russa tiegħu.

Iżda l-petizzjonant u martu huma residenti fl-Iżvizzera f’konformità mal-Ftehima bejn il-
Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera 
min-naħa l-oħra, dwar il-moviment ħieles ta’ persuni.

Kif stipulat fl-Artikolu 1(1) tal-Anness I tal-Ftehima, il-Partijiet Kontraenti jistgħu jirrikjedu 
li l-membri tal-familja, li jiġu minn pajjiżi terzi, taċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti l-oħra 
jkollhom viża’ tad-dħul. Tali membri tal-familja għandhom jingħataw kull faċilità meħtieġa 
biex jiksbu kull viża neċessarja.

Din id-dispożizzjoni tikkorrispondi mal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2004/38/KE1 li 
tirrigwarda l-moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom fl-UE. Din 
id-Direttiva tapplika biss għal dawk iċ-ċittadini tal-UE li jmorru joqogħdu fi Stat Membru 
differenti minn dak taċ-ċittadinanza tagħhom.

Madankollu l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja estendiet dan it-trattament favorevoli anki għal 
dawk iċ-ċittadini tal-UE li jirritornaw lejn l-Istat Membru tal-orġini tagħhom wara li jkunu 
eżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment ħieles u għexu fi Stat Membru ieħor2. Il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja argumentat li ċittadin tal-UE jista’ jkun skuraġġut milli jħalli l-pajjiż 
tal-oriġini tiegħu biex jeżerċita attività fi Stat Membru ieħor, jekk mar-ritorn lejn l-Istat 
Membru taċ-ċittadinanza tiegħu l-kundizzjonijiet tad-dħul u r-residenza ta’ martu ma jkunux 
tal-inqas ekwivalenti għal dawk li minnhom ikun jista’ jgawdi fi Stat Membru ieħor.

Kif stipulat fl-Artikolu 16(2) tal-Ftehima mal-Iżvizzera, se titqies il-każistika rilevanti tal-
Qorti ta’ qabel id-data li fiha l-Ftehima kienet iffirmata (21 ta’ Ġunju 1999).

Fid-dawl ta’ dak li ntqal il-Ftehima, moqrija flimkien mas-sentenza tal-Qorti fil-Kawża Singh, 
tobbliga lill-Ġermanja li tittratta lill-mara tal-petizzjonant bl-istess mod bħalma kieku tittratta 
mara Russa ta’ ċittadin Żvizzeru.
                                               
1 [2] ĠU L158, 30.04.2004, p. 77.
2 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Lulju 1992 fil-Kawża C-370/90 Singh (Rec.1992, p. I-4265)
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Konsegwentement, il-mara tal-petizzjonant kellha tingħata viża Ġermaniża bbażata fuq iċ-
ċertifikat tar-rabta familjari (żwieġ) u passaport validu. Billi l-Ġermanja talbet lil membru tal-
familja ta’ ċittadin tal-UE ċertifikat ta’ impjieg u dokumenti oħra ta’ informazzjoni 
addizzjonali biex jingħata viża għad-dħul fl-Istat tal-oriġini ta’ ċittadin tal-UE, ma kinitx 
konformi mar-regoli Komunitarji applikabbli. Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi dwar din il-kwistjoni.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Fl-ewwel Komunikazzjoni tagħha rigward il-petizzjoni, il-Kummissjoni spjegat li viża 
għandha tintgħata lil membru tal-familja ta' ċittadin tal-UE wara prova tar-rabta familjari u ta' 
passaport validu, u li l-awtoritajiet Ġermaniżi ma kinux f'pożizzjoni li jitolbu dokumenti 
addizzjonali. 

Il-Kummissjoni kienet f'kuntatt mal-awtoritajiet Ġermaniżi biex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni komprensiva tar-regoli dwar il-moviment ħieles fil-Ġermanja. Il-manwal 
Ġermaniż dwar il-viża joffri gwida dettaljata dwar il-ħruġ ta' viżi għal membri tal-familja ta' 
ċittadini tal-UE. Il-verżjoni attwali tispeċifika, skont il-liġi tal-UE, meta għandha tinħareġ 
viża għal membri tal-familja ta' ċittadini tal-UE u tiċċara li l-liġi tal-UE dwar il-moviment 
ħieles tapplika għal ċittadini Ġermaniżi li jirritornaw wara li jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom 
tal-moviment ħieles billi jkunu għexu fi Stat Membru ieħor.

Dwar li ssemma hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li l-kwistjoni mqajma ġiet iċċarata b'mod 
pożittiv kif suppost.


