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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1085/2011, imressqa minn Mary Aina, ta’ ċittadinanza Brittanika, 
dwar ir-rifjut mill-awtoritajiet Irlandiżi li joħorġu viża tad-dħul lil żewġha 
Niġerjan

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-ambaxxata Irlandiża f’Abuja rrifjutat li toħroġ viża tad-dħul lil żewġha Niġerjan abbażi tal-
fatt li (a) il-petizzjonanta ma kinitx qed teżerċita d-dritt ikkonferit lilha mit-trattat fl-Irlanda 
(skont id-Direttiva 2004/38/KE dwar id-dritt li wieħed jiċċaqlaq u jgħix liberament) u (b) ma 
kien hemm l-ebda relazzjoni familjari qabel ma saret l-applikazzjoni għall-viża.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Jannar 2012. 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 tilmenta dwar ir-rifjut tal-Irlanda li toħroġ viża tad-dħul lil żewġha Niġerjan li 
ried jivvjaġġa lejn l-Irlanda flimkien magħha. L-awtoritajiet Irlandiżi bbażaw id-deċiżjoni 
tagħhom fuq il-bażi ta’ nuqqas ta’ preżentazzjoni ta’ evidenza dwar ir-residenza tagħha fl-
Irlanda skont il-liġi tal-UE dwar il-moviment liberu ta’ ċittadini tal-UE u r-rekwiżit li 
‘tipprova l-leġittimità taż-żwieġ tagħhom’ .

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

Kif previst 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 tiegħu, jitlob lill-membru tal-
familja li jkun ċittadin ta’ pajjiż terz li jkollu viża tad-dħul. 

Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea2, dawn il-membri tal-familja 
mhux biss ikollhom id-dritt li jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru iżda wkoll li jiksbu viża 
tad-dħul għal dak il-għan. L-Istati Membri għandhom jagħtu lil dawn il-persuni kull faċilità 
biex jiksbu l-viżi neċessarji li għandhom jinħarġu mingħajr ħlas mill-aktar fis possibbli u fuq 
il-bażi ta’ proċedura aċċellerata.

Peress li dan id-dritt jiġi mir-rabtiet familjari biss, l-Istat Membru ospitanti jista’ jeħtieġ lill-
membri tal-familja li japplikaw għal viża tad-dħul biex jippreżentaw il-passaport validu 
tagħhom u prova tar-rabtiet familjari. L-ebda dokument ieħor, bħal prova ta’ akkomodazzjoni, 
riżorsi suffiċjenti, ittra ta’ stedina jew biljett bir-ritorn, ma jistgħu jintalbu.

Id-dritt li tinkiseb viża tad-dħul, madankollu, huwa kondizzjonat peress li l-liġi tal-UE 
tippermetti lill-Istati Membri jipprojbixxu membri tal-familja ta’ ċittadin tal-UE milli jidħlu 
fit-territorju tagħhom meta dawn jirrappreżentaw riskju għar-rekwiżiti għall-ordni pubbliku, 
is-sigurtà pubblika jew is-saħħa pubblika fis-sens tal-Kapitolu VI tad-Direttiva 2004/38/KE 
jew fil-każ ta’ abbuż jew frodi, bħal żwieġ ta’ konvenjenza.

Il-Kummissjoni rċeviet ilment direttament mingħand il-petizzjonanta fil-21 ta’ Lulju 2011. Hi 
wieġbet fit-23 ta’ Awwissu u l-20 ta’ Ottubru 2011, fejn provdiet l-analiżi t’hawn fuq tal-liġi 
tal-UE u b’mod espliċitu elenkat id-dokumenti li l-awtoritajiet Irlandiżi kienu intitolati li 
jobbligaw lil żewġha jippreżenta mal-applikazzjoni tiegħu għall-viża tad-dħul:

 prova tal-identità tiegħu – eż. il-passaport Niġerjan validu tiegħu – dan jippermetti 
lill-awtoritajiet Irlandiżi jaċċertaw ta’ min tkun l-applikazzjoni li jikkunsidraw;

 prova tar-rabtiet familjari – eż. ċertifikat taż-żwieġ validu - dan jippermetti lill-
awtoritajiet Irlandiżi jaċċertaw li l-applikant ikun membru tal-familja ta’ ċittadin tal-
UE;

 prova li l-petizzjonanta qed teżerċita d-drittijiet tat-Trattat tagħha fl-Irlanda bħalissa 
jew se teżerċita dawn id-drittijiet fil-mument tal-wasla tiegħu – eż. kuntratt tal-impjieg 
kurrenti jew kwalunkwe prova oħra li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 7(1) tad-
Direttiva, kif żviluppat fl-Artikolu 8(3) tad-Direttiva jew dikjarazzjoni li hi se 
tivvjaġġa lejn l-Irlanda flimkien miegħu jew li se jingħaqad magħha ftit wara l-wasla 
tagħha - dan jippermetti lill-awtoritajiet Irlandiżi jaċċertaw li l-applikant se jkun 
residenti fl-Irlanda maċ-ċittadin tal-UE.

Rigward ir-rifjut għal raġunijiet ta’ nuqqas li tiġi ppreżentata evidenza li l-petizzjonanta 

                                               
1  Id-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, fost l-oħrajn, is-sentenza tal-Qorti tal-31 ta’ Jannar 2006 fil-Każ C-503/03 il-Kummissjoni v Spanja
(Ġabra. 2006, p. I-1097).
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eżerċitat id-drittijiet tat-Trattat tagħha fl-Irlanda, il-Kummissjoni kkonkludiet li dan ir-rifjut 
huwa fil-prinċipju konformi mal-liġi tal-UE u li l-Kummissjoni mhix f'pożizzjoni li tevalwa 
jekk id-dokumenti ppreżentati mal-applikazzjoni għall-viża jkunux taw evidenza biżżejjed 
għall-elementi t'hawn fuq.

Rigward it-tieni raġuni, il-Kummissjoni fakkret li l-Artikolu 35 tad-Direttiva jawtorizza lill-
Istati Membri biex jadottaw il-miżuri neċessarji biex jirrifjutaw, itemmu jew jirtiraw 
kwalunkwe dritt mogħti minn din id-Direttiva f'każ ta' abbuż tad-drittijiet jew frodi, bħal 
żwiġijiet ta' konvenjenza. 

L-oneru tal-provi huwa tal-awtoritajiet Irlandiżi li għandhom it-tħassib li żwieġ partikolari ma 
jkunx dak li jidher li hu. Għandhom ikunu kapaċi jibnu każ konvinċenti filwaqt li jirrispettaw 
is-salvagwardji materjali kollha tal-liġi tal-UE. Meta jsir l-appell, huma l-qrati nazzjonali li 
għandhom jivverifikaw l-eżistenza ta’ abbuż f’każijiet individwali, fejn l-evidenza tiegħu 
għandha tingħata skont ir-regoli tal-liġi nazzjonali, sakemm l-effettività tal-liġi tal-UE ma 
tiġix ippreġudikata.

Biex ikun jista' jiġi vvalutat jekk l-awtoritajiet Irlandiżi aġixxewx skont l-obbligi tagħhom 
taħt il-liġi tal-UE fir-rigward ta’ din il-kwistjoni partikolari, il-Kummissjoni stiednet lill-
petizzjonanta biex tipprovdi kopja tad-deċiżjoni Irlandiża li tirrifjuta l-applikazzjoni għall-
viża. Tagħtha parir ukoll biex tirrikorri għand SOLVIT li kien l-aktar għajnuna effettiva f’dan 
l-istadju. Il-Kummissjoni ssuġġeriet ukoll li jekk il-problema tibqa’ ma tiġix solvuta minn 
SOLVIT, jew jekk il-petizzjonanta tikkunsidra li s-soluzzjoni proposta ma tkunx aċċettabbli, 
hija kienet intitolata li tressaq ilment formali lill-Kummissjoni Ewropea.

Peress li ma kien hemm l-ebda tweġiba oħra mill-petizzjonanta, il-każ ingħalaq fl-20 ta’ 
Jannar 2012.

Konklużjoni
Il-petizzjonanta diġà kienet f’kuntatt dirett mal-Kummissjoni, li pprovditilha analiżi legali u 
ssuġġeriet l-aktar mod effettiv dwar kif tiġi solvuta l-problema. F’ittra tal-20 ta’ Ottubru 2011, 
hi stiednet ukoll lill-petizzjonanta biex tirrikorri għand il-Kummissjoni jekk il-problema 
tibqa’ ma tiġix solvuta, iżda hi m'għamlitx dan.


