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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0735/2011, imressqa minn I.P.I., ta’ ċittadinanza Peruvjana, dwar 
l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE fl-Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-fatt li l-uffiċjali tad-dwana Irlandiżi qed jonqsu milli 
japplikaw b’mod korrett id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni (SI Nru 146 tal-2011) tal-
Ministru tal-Ġustizzja Irlandiż li huma bbażati fuq id-Direttiva 2004/38/KE. Skont dawk id-
dispożizzjonijiet, il-petizzjonanta, bħala membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE, m’għandhiex 
bżonn viża biex tidħol fl-Irlanda. Madankollu, l-uffiċjali Irlandiżi xorta għadhom jitolbuha 
viża. Il-petizzjonanta tqis li hemm ksur tad-dritt tagħha għal moviment liberu bħala membru 
tal-familja ta’ ċittadin tal-UE.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012.

Il-petizzjonanta, ċittadina Peruvjana miżżewġa ċittadin Olandiż u toqgħod fi Spanja, tilmenta 
li l-awtoritajiet Irlandiżi naqsu milli jeżentawha mir-rekwiżit ta’ viża abbażi tal-fatt li hi 
għandha karta ta’ residenza Spanjola valida, maħruġa taħt l-Artikolu 10 tad-Direttiva 
2004/38/KE.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 



PE487.841v01-00 2/2 CM\899852MT.doc

MT

tal-Unjoni għandu d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tal-Istati Membri, suġġett 
għal-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u l-miżuri adottati sabiex dawn 
jidħlu fis-seħħ. Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-Direttiva 
2004/38/KE dwar id-dritt ta' ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu 
u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri.

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. L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 
jistipula wkoll li l-pussess ta’ karta ta’ residenza valida msemmija fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 
jeżenta membri tal-familja ta’ ċittadini tal-UE minn pajjiżi terzi mill-ħtieġa ta’ viża.

Madanakollu, din id-dispożizzjoni għandha tinqara flimkien mal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva li 
jipprovdi li d-Direttiva 2004/38/KE tapplika għaċ-ċittadini kollha tal-UE li jiċċaqilqu jew 
jgħixu fi Stat Membru ieħor minbarra dak li huma ċittadini tiegħu, u għall-membri tal-familja 
tagħhom li jakkumpanjawhom jew jingħaqdu magħhom.

Il-faċilitajiet maħluqa bl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva għalhekk japplikaw biss għal dawk il-
membri tal-familja li għandhom karta ta’ residenza valida (kif meħtieġ bl-Artikolu 5(2)) u li 
jakkumpanjaw jew jingħaqdu maċ-ċittadin tal-UE fl-Istat Membru ospitanti (kif meħtieġ bl-
Artikolu 3(1)).

Billi l-petizzjonanta kienet qed tivvjaġġa waħidha u mhux sabiex tingħaqad jew takkumpanja 
l-konjuġi tagħha fl-Istat Membru Ospitanti, l-ivvjaġġar tagħha ma waqax taħt id-Direttiva u, 
konsegwentement, ma setgħetx tkun eżentata mill-ħtieġa ta’ viża. 

Konklużjoni

Jidher li l-awtoritajiet Irlandiżi ma kisrux id-Direttiva billi rrifjutaw li japplikaw ir-regoli 
nazzjonali tagħhom ta’ eżenzjoni mill-viża. 


