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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1243/2011 ippreżentata minn Joachim Hellmann (ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża), dwar ir-rekwiżiti tal-viża għal-ivvjaġġar tal-konjuġi Tajlandiża 
tiegħu fir-Renju Unit

Il-petizzjonant jixtieq jagħmel żjara għal raġunijiet ta’ mard/familja fir-Renju Unit mal-
konjuġi Tajlandiża tiegħu. Huwa qara l-informazzjoni dwar il-ħtiġijiet tal-viża, li jidhru 
drastikament tqal, u jitlob lill-Parlament biex jobbliga lir-Renju Unit biex japplika l-
leġiżlazzjoni tal-UE, li tagħmilha faċli għall-persuni li jivvjaġġaw.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-problemi li ltaqa' magħhom fir-Renju Unit fir-rigward tal-
applikazzjonijiet għal viża tad-dħul għall-membri tal-familja tiegħu li ġejjin minn pajjiż li 
mhuwiex fl-UE.

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 skont il-miżuri adottati 
sabiex dawn jiġu attwati. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-Direttiva 
Nru 2004/38/KE dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom li 
jiċċaqalqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
Kif stipulat fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu, meta ċittadin tal-UE 
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jeżerċità d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tagħhom, jirrikjedu li l-membru 
tal-familja li mhuwiex ċittadin tal-UE jkollu viża tad-dħul. 

Kif ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea1, tali membri tal-familja 
mhux biss għandhom id-dritt li jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru iżda wkoll li jiksbu viża 
tad-dħul għal dak l-għan. L-Istati Membri għandhom jagħtu lil tali persuni kull possibilità li 
jiksbu l-viżi meħtieġa li għandhom jinħarġu mingħajr ħlas malajr kemm jista' jkun u abbażi ta' 
proċedura aċċellerata.
Peress li dan id-dritt jitnissel mir-rabtiet familjari biss, l-Istat Membru ospitanti jista' jitlob 
lill-membri tal-familja li qed japplikaw għal viża tad-dħul jippreżentaw il-passaport validu 
tagħhom u prova tar-rabtiet familjari. Ma jista' jintalab l-ebda dokument ieħor, bħal prova ta' 
akkomodazzjoni, suffiċjenza ta' riżorsi, ittra ta' stedina jew biljett ta' ritorn.
Id-dritt li tinkiseb viża tad-dħul mhuwiex, madankollu, mingħajr kundizzjoni peress li l-UE 
tippermetti li l-Istati Membri jirrifjutaw li joħorġu viża tad-dħul lil membru tal-familja, li 
mhuwiex ċittadin tal-UE, ta' ċittadin tal-UE meta:

 il-membru tal-familja ma jirnexxilux jipprovdi evidenza tal-intitolament tiegħu skont 
id-Direttiva (bħal pereżempju prova ta' identità, rabtiet familjari, dipendenza jew li se 
jivvjaġġa lejn l-Istat Membru ospitanti maċ-ċittadin tal-UE jew li se jiltaqa’ ma’ dan 
tal-aħħar f’dak il-post);

 il-membru tal-familja jirrappreżenta riskju għar-rekwiżiti ta’ politika pubblika, sigurtà 
pubblika jew saħħa pubblika fis-sens tal-Kapitolu VI tad-Direttiva 2004/38/KE;

  f'’każ ta’ abbuż jew frodi, bħal pereżempju żwieġ ta’ konvenjenza (l-Artikolu 35 tad-
Direttiva).

Fi kwalunkwe każ, id-Direttiva tipprovdi salvagwardji importanti għall-protezzjoni taċ-
ċittadini tal-UE li d-dritt tagħhom li jiċċaqalqu u jgħixu liberament ikun ġie restritt, 
pereżempju li d-deċiżjoni ta’ restrizzjoni trid tkun bil-miktub, tiddiskrivi b'mod sħiħ ir-
raġunijiet li abbażi tagħhom tkun ittieħdet u tindika meta u fejn il-persuna kkonċernata tista' 
tressaq appell kontriha.

Il-Kummissjoni qed taħdem mill-qrib flimkien mal-awtoritajiet tar-Renju Unit biex tiżgura l-
konformità sħiħa tar-regoli tal-viża tar-Renju Unit mal-liġi tal-UE.

                                               
1 Is-sentenza tal-Qorti tal-31 ta’ Jannar 2006 fil-każ C-503/03 il-Kummissjoni v Spanja

(Ġabra. 2006, p. I-1097)


