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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0199/2012, imressqa minn C.L., ta’ ċittadinanza Irlandiża, dwar 
rekwiżiti eċċessivi għall-informazzjoni mill-awtoritajiet tar-Renju Unit għal 
permess tal-familja taż-ŻEE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jixtieq imur joqgħod mas-sieħba tiegħu fir-Renju Unit. Huwa jqis li l-ammont 
u d-dettall ta’ informazzjoni meħtieġa mill-Aġenzija tal-Fruntiera tar-Renju Unit hija 
eċċessiva. Huwa għamel kuntatt mas-servizz ta’ pariri L-Ewropa Tiegħek li qies li r-Renju 
Unit jista’ jkun li qed jikser l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2004/38/KE.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

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

Il-petizzjonant, ta' nazzjonalità Irlandiża, qiegħed jilmenta dwar l-ammont eċċessiv ta' 
dokumenti li s-sieħba ċivili Ċiniża tiegħu kellha tagħti bħala parti mill-applikazzjoni tagħha 
għal viża ta' dħul fir-Renju Unit, bħall-prova ta' impjieg taċ-ċittadin tal-UE fir-Renju Unit, 
jew inkella jekk is-sieħeb tagħha għandux fondi suffiċjenti.

Il-kummenti 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 jmur minn post għall-ieħor u li joqgħod liberament fit-
territorju tal-Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-
dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet rispettivi 
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huma elenkati fid-Direttiva Nru 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-
membri tal-familja tagħhom li jmorru minn post għall-ieħor u li joqgħodu liberament fit-
territorju tal-Istati Membri.

Kif stipulat mill-Artikolu 5(2) ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu, meta ċittadin tal-UE 
jeżerċità d-dritt li jmur minn post għall-ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tagħhom, 
jeħtieġu l-membru tal-familja li jkun ċittadin ta’ pajjiż terz ikollu viża tad-dħul. 

Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, dawn il-membri tal-familja 
mhux biss għandhom id-dritt li jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru iżda ukoll li jiksbu viża 
tad-dħul għal dan il-għan. L-Istati Membri għandhom jagħtu lil dawn il-persuni kwalunkwe 
possibilità li jiksbu l-viżi meħtieġa, li għandhom jinħarġu mingħajr ħlas, malajr kemm jista' 
jkun, u abbażi ta' proċedura mħaffa.

Peress li dan id-dritt hu derivat minn rabtiet familjari biss, l-awtoritajiet tar-Renju Unit setgħu 
talbu biss, lis-sieħba tal-petizzjonant li tagħti prova tal-identità tagħha, prova tar-rabtiet 
familjari u prova li l-petizzjonant attwalment qiegħed jeżerċità d-drittijiet mogħtija mit-Trattat 
dwar l-UE li jmur fejn irid fir-Renju Unit jew li se jkun qiegħed jeżerċità dawn id-drittijiet fil-
mument tal-wasla tas-sieħba tiegħu fir-Renju Unit.

Il-membri tal-familja ma għandhomx jiġu obbligati li jippruvaw li l-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 7(1) tad-Direttiva annessa, għaż-żamma tad-dritt ta' residenza wara tliet xhur ta' 
residenza fir-Renju Unit ikunu qegħdin jintlaqgħu fil-mument li fih japplikaw għal viża tad-
dħul.

Sabiex jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Nru 2004/38/KE, ir-Renju Unit 
daħħal fis-seħħ ir-Regolamenti 2006 dwar l-Immigrazzjoni (Zona Ekonomika Ewropea). Ir-
Regolamenti 2006 ma jikkundizzjonawx il-ħruġ tal-viża tad-dħul abbażi ta' turija ta' provi li 
juru li jkunu ntlaħqu l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva fil-mument tal-
applikazzjoni għal viża tad-dħul. 

Konklużjoni

Il-problema tal-petizzjonant tidher li toriġina mill-applikazzjoni żbaljata tar-regoli tar-Renju 
Unit. Fir-rigward ta' ilment individwali ieħor li jqajjem l-istess kwistjoni, l-awtoritajiet tar-
Renju Unit responsabbli għall-viżi tad-dħul informaw lill-Kummissjoni bil-ħruġ ta' gwida 
ġdida li tiżgura li l-applikazzjonijiet għall-viża ma jiġux miċħuda għaliex imorru kontra d-
Direttiva.


