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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1094/2011 imressqa minn M.A., ta’ ċittadinanza Brittanika, dwar 
l-allegat ksur tad-Direttiva 2004/38/KE mill-Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li bintu applikat għal viża mingħand il-Konsulat Irlandiż fiż-Żimbabwe 
biex tingħaqad ma’ missierha fl-Irlanda. Għall-ewwel, l-applikazzjoni tal-viża ma ntlaqgħetx 
abbażi tal-fatt li ma ġietx ippreżentata flimkien ma’ dokumenti ta’ appoġġ. Sussegwentement, 
l-applikazzjoni ntlaqgħet, u tħallset miżata ta’ 15-il dollaru Amerikan biex il-fajl jintbagħat l-
Afrika t’Isfel. Is-servizz tal-immigrazzjoni f’Dublin (INIS) talab lill-petizzjonant sensiela ta’ 
dokumenti oħrajn, flimkien ma’ evidenza ta’ indirizz biex b’hekk ikun jista’ jiġi kkonfermat. 
Għalkemm il-petizzjonant ipprovda d-dokumenti kollha meħtieġa, bintu għadha ma rċevietx 
il-viża. Il-petizzjonant iqis li l-Irlanda qed tikser b’mod flagranti d-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-
Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-
Istati Membri.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-problemi li ltaqa’ magħhom meta saret applikazzjoni għal viża 
tad-dħul Irlandiża għal bintu mingħand il-konsulat Irlandiż fiż-Żimbabwe u wkoll dwar id-
dewmien fil-ħruġ tal-viża.

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 
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tal-Unjoni għandu d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberalment fit-territorju tal-Istati Membri, 
soġġett għall-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u bil-miżuri adottati biex 
jidħlu fis-seħħ. Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-Direttiva 
2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex 
jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri.

Kif ipprovdut fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu, fejn iċ-ċittadin tal-UE 
jeżerċita d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberalment fit-territorju tagħhom, jeħtieġu li l-membru tal-
familja li hu ċittadin ta’ pajjiż terz ikollu viża tad-dħul. Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea1, tali membri tal-familja għandhom kemm id-dritt li jidħlu fit-
territorju tal-Istat Membru kif ukoll li jiksbu viża tad-dħul għal dak l-iskop. L-Istati Membri 
jridu jagħtu tali persuni kull faċilità biex jiksbu l-viżi neċessarji li għandhom jinħarġu 
mingħajr ħlas kemm jista’ jkun malajr u abbażi ta’ proċedura aċċellerata.

Id-dritt li tinkiseb viża tad-dħul mhuwiex, madanakollu, bla kundizzjoni minħabba li l-liġi tal-
UE tippermetti li Stati Membri jipprojbixxu lill-membri tal-familja ta' ċittadin tal-UE milli 
jidħol fit-territorju tagħhom fejn jirrappreżentaw riskju għall-politika pubblika, is-sigurtà 
pubblika jew is-saħħa pubblika fis-sens tal-Kapitolu VI tad-Direttiva 2004/38/KE jew fil-każ 
ta’ abbuż jew frodi, bħalma hu ż-żwieġ ta’ konvenjenza.

Il-Kummissjoni rċeviet ukoll ilment direttament mill-petizzjonant. Hija wieġbet fit-12 ta’ 
Jannar 2012, u pprovdiet l-analiżi t’hawn fuq tal-liġi tal-UE u indikat li, skont l-informazzjoni 
fil-pussess tagħha, filwat li d-Direttiva ġiet trasposta b’mod korrett mil-liġi Irlandiża, 
m’hemmx garanzija li mhux se jkun hemm każi iżolati ta' applikazzjoni żbaljata ta' regoli tal-
UE/nazzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali.

Konklużjoni

Il-petizzjonant informa lill-Kummissjoni fit-28 ta’ Frar 2012 li l-viża kienet fil-fatt ingħatat. 
Għalhekk, il-Kummissjoni issa se tipproponi li tagħlaq l-ilment tiegħu. 

                                               
1 Ara, fost l-oħrajn, is-sentenza tal-Qorti tal-31 ta’ Jannar 2006 fil-każ C-503/03 

Kummissjoni v Spanja (Rek. 2006, p. I-1097)


