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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0482/2011, ippreżentata minn S.I., ta’ nazzjonalità Maltija, dwar 
ir-rifjut mill-awtoritajiet tar-Renju Unit ta’ applikazzjoni għall-viża ta’ 
ċittadin ta’ pajjiż terz miżżewweġ lil ċittadina tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-konjuġi Niġerjan ta’ ċittadina Maltija ġie rifjutat li tingħatalu viża għal żjara, li huwa 
intitolat għaliha skont id-Direttiva 2004/38/KE, u minkejja l-evidenza ta’ biljett tal-ajru għar-
ritorn kif ukoll 1000 sterlina biex ikopru l-ispejjeż tiegħu għall-permanenza ta’ ġimgħa.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjoni
Il-petizzjonant jilmenta dwar ir-rifjut mir-Renju Unit ta’ ħruġ ta’ viża tad-dħul lil ibnu tar-
rispett ta’ nazzjonalita Niġerjana li ried jivvjaġġa lejn ir-Renju Unit flimkien mal-membri tal-
familja tiegħu li huma mill-UE. L-awtoritajiet tar-Renju Unit ibbażaw id-deċiżjoni tagħhom 
fuq il-fatt li ma kellux fondi biżżejjed għall-permanenza tiegħu u li kien hemm riskju li ma 
jmurx lura lejn Malta.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 
tal-Unjoni għandu d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tal-Istati Membri, soġġett 
għall-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati, u skont il-miżuri li jkunu ġew 
adottati biex dawn jidħlu fis-seħħ. Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-
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Direttiva 2004/38/KE1.

Kif stipulat fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu, fejn iċ-ċittadin tal-UE 
jeżerċita d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tagħhom, jeħtieġu li l-membru tal-
familja li hu ċittadin ta’ pajjiż terz ikollu viża għad-dħul. 

Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea2, tali membri tal-familja 
għandhom id-dritt kemm li jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru kif ukoll li jiskbu viża għad-
dħul għal dak il-għan L-Istati Membri għandhom jagħtu kull faċilità lil dawn il-persuni biex 
jiksbu l-viżi neċessarji li għandhom jinħarġu mingħajr ħlas kemm jista’ jkun malajr u fuq il-
bażi ta’ proċedura aċċellerata.

Minħabba li dan id-dritt huwa derivat mir-rabtiet familjari biss, l-Istat Membru ospitanti jista’ 
jeħtieġ li membri tal-familja li japplikaw għal viża għad-dħul jippreżentaw il-passaport validu 
tagħhom u prova ta’ rabtiet familjari. Ma jistgħu jintalbu l-ebda dokumenti oħra, bħal 
pereżempju prova ta’ akkomodazzjoni, riżorsi suffiċjenti, ittra ta’ stedina jew biljett għar-
ritorn.

Id-dritt li tinkiseb viża għad-dħul mhijiex, madanakollu, mingħajr kundizzjoni minħabba li l-
liġi tal-UE tippermetti li Stati Membri jipprojbixxu membri tal-familja ta' ċittadin tal-UE milli 
jidħlu fit-territorju tagħhom fejn dawn jirrappreżentaw riskju għar-rekwiżiti tal-politika 
pubblika, is-sigurtà pubblika jew is-saħħa pubblika skont it-tifsira tal-Kapitolu VI tad-
Direttiva 2004/38/KE.

Il-Kummissjoni rċeviet ilment parallel direttament mill-familja tal-petizzjonant fl-4 ta’ April 
2011. Hija wieġbet fit-30 ta’ Mejju 2011, u pprovdiet l-analiżi t’hawn fuq tal-liġi tal-UE, u tat 
parir lill-ilmentaturi biex jirrikorru għand is-SOLVIT, li kienet l-għajnuna l-aktar effettiva 
f’dan l-istadju.. Il-Kummissjoni ssuġġeriet ukoll li jekk il-problema ma tiġix solvuta mis-
SOLVIT, jew jekk il-petizzjonant iqis is-soluzzjoni li tiġi proposta mhijiex aċċettabbli, hija 
ntitolata li tippreżenta lment formali lill-Kummissjoni Ewropea. Ma waslet l-ebda risposta 
oħra mingħand il-petizzjonant, u b’hekk il-każ ingħalaq fis-7 ta’ Ottubru 2011.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni pprovdiet lill-petizzjonant b’analiżi legali u ssuġġeriet il-mod l-aktar 
effiċjenti ta’ kif tissolva l-problema.

                                               
1 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, ĠU L 158 tat-30 ta’ April 2004, p. 77.

2 Ara, inter alia, is-sentenza tal-Qorti tal-31 ta’ Jannar 2006 fil-każ C-503/03 Kummissjoni v Spanja (Rek. 
2006, p. I-1097).


