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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1095/2011, imressqa minn Kris Goodwin, ta’ ċittadinanza
Brittanika, dwar allegata implimentazzjoni mhux korretta tad-
Direttiva 2004/38/KE mill-Pajjiżi l-Baxxi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Olandiżi jobbligaw lil martu li hija Russa biex 
tapplika għal viża meta tkun se żżur il-Pajjiżi l-Baxxi. Fl-opinjoni tiegħu, din il-proċedura 
tikkostitwixxi ksur tad-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. Il-petizzjonant jirreferi wkoll f’dan ir-rigward għall-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fil-Każ C-459/99 (BRAX v. L-Istat Belġjan).

2. Ammissibbiltà

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-petizzjonant jilmenta li l-mara Russa tiegħu, li toqgħod fir-Renju Unit, hija meħtieġa li 
jkollha viża jew permess ta’ residenza biex iżżur ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2004/38/KE, il-membri tal-familja ta’ ċittadini tal-UE li 
huma stess ma jkunux ċittadini tal-UE jistgħu jkunu meħtieġa li jkunu fil-pussess ta’ viża biex 
jidħlu fit-territorju ta’ Stat Membru. Għall-finijiet tad-Direttiva, il-pussess ta’ karta ta’ 
residenza valida ta’ membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni teżenta lill-membri tal-familja 
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taċ-ċittadini tal-UE li huma stess ma jkunux ċittadini tal-UE mir-rekwiżit tal-viża. 

Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Każ C-459/99 MRAX v. Ir-Renju 
tal-Belġju ma jeżentax lill-membri tal-familja taċ-ċittadini tal-UE li huma stess ma jkunux 
ċittadini tal-UE mir-rekwiżit tal-viża. 

Fis-sentenza msemmija, il-Qorti ddikkjarat li, meta membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni 
jkun kapaċi jipprova l-identità tiegħu u l-eżistenza tar-rabtiet familjari maċ-ċittadin tal-UE, 
huwa sproporzjonat li jintbagħat lura minħabba li ma jkollux passaport jew il-viża meħtieġa. 

Is-sentenza msemmija tal-Qorti tal-Ġustizzja ġiet kodifikata fl-Artikolu 5(4) tad-
Direttiva 2004/38/KE. Skont l-Artikolu 5(4) tad-Direttiva 2004/38/KE "Meta ċittadin tal-
Unjoni, jew membru tal-familja li mhux ċittadin ta' Stat Membru, m'għandux id-dokumenti ta' 
vjaġġar neċessarji jew, jekk meħtieġ, il-visas neċessarji, l-Istat Membru kkonċernat, qabel ma 
jibgħathom lura, għandu jagħti lil dawn il-persuni kull opportunità raġonevoli biex jiksbu jew 
iġibu d-dokumenti neċessarji f'perjodu ta' żmien raġonevoli jew inkella jistgħu juru jew 
jiċċertifikaw b'mezzi oħra li huma koperti mid-dritt ta' moviment liberu u residenza”.

Konklużjoni

Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi huwa intitolat li jitlob lil mart il-petizzjonant li tkun fil-pussess ta’ 
viża jew ta’ karta ta’ residenza ta’ membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni sabiex tidħol fit-
territorju tiegħu. 

Konsegwentement, fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta, ma jista’ jiġi identifikat l-ebda 
ksur tal-liġi tal-UE. 


