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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 259/2012, imressqa minn W.R., ta’ ċittadinanza Olandiża, dwar in-
nuqqas ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea u tal-membri tal-familja tagħhom għall-moviment u l-għixien liberu 
fit-territorju tal-Istati Membri

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’Lulju tal-2011, il-mara tal-petizzjonant applikat lill-Ambaxxata ta’ Spanja ġewwa l-
Kolombja għal viża għal żjara qasira sabiex tqatta’ btala fi Spanja mar-raġel tagħha, skont il-
liġi tad-dritt ta’ dħul ta’ membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Fil-qafas ta’ din 
l-applikazzjoni, il-mara tal-petizzjonant kellha tagħmel erba’ vjaġġi ta’ iktar minn 12-il 
siegħa, biss biex xi informazzjoni addizzjonali tingħata minnha personalment. Sabiex iwieġeb 
għall-applikazzjoni għal viża, l-Ambaxxatur talab prova ta’ ħlas ta’ titjira (li ma jiġix 
rimborsat); ta’ bbukkjar ta’ lukanda, ta’ assigurazzjoni u wkoll ta’ kundizzjonijiet oħra 
imposti għall-għoti ta’ viża ordinarja għal persuni mhux membri tal-familja ta’ ċittadini 
Ewropej. Finalment, l-applikazzjoni għal viża ġiet miċħuda fit-23 ta’ Settembru 2011, wara l-
perjodu tal-vakanzi. Minn dak iż-żmien ’l hawn, il-petizzjonant ressaq l-ilment tiegħu lil 
SOLVIT. Wara 15-il ġimgħa, SOLVIT ippropona bħala soluzzjoni li ssir applikazzjoni oħra 
għal viża u din id-darba jiġi kkunsidrat id-dritt Ewropew. Il-petizzjonant ressaq ukoll ilment 
lill-Kummissjoni li reġgħet bagħtitu lil SOLVIT. Wara dan ir-rifjut, il-petizzjonant ressaq 
ilment uffiċjali lill-Ambaxxata f’Bogota, lill-Ministru Spanjol għall-Affarijiet Barranin u lill-
Ambaxxata ta’ Spanja fl-Olanda. Huwa ma rċieva l-ebda tweġiba min-naħa tal-awtoritajiet 
Spanjoli. Skont il-petizzjonant, huwa ma setgħax iressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew 
minħabba li SOLVIT mhux imsemmi fuq il-formola tal-ilment. Huwa qed jitlob spjegazzjoni 
u li ssir inkjesta.

2. Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012.

Għalkemm sfortunatament SOLVIT fi Spanja ma rnexxilux, huwa ppruva b’mod intensiv 
biex jgħin lill-attur isolvi l-problema tiegħu. 

Il-proċeduri ta’ SOLVIT kienu hekk kif ġej: SOLVIT fi Spanja ħa dan il-każ fl-20 ta’ Ottubru 
2011. Huma l-ewwel ippruvaw jikkuntattjaw lill-konsulat f’Bogotá (fil-21 ta’ Ottubru, fil-25 
ta’ Ottubru u fit-3 ta’ Novembru) iżda mingħajr ebda suċċess, għaldaqstant ipproċedew biex 
jilħqu l-“punt ta’ kuntatt” tagħhom fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fit-3 ta’ Novembru 
2011 biex ifittxu kjarifika dwar id-deċiżjoni meħuda mill-konsulat f’Bogotá. 

Huma rċevew risposta mill-punt ta’ kuntatt tagħhom fl-20 ta’ Diċembru 2011 fejn dan 
iddikjara li l-konsulat irrifjuta l-applikazzjoni tal-viża minħabba r-raġunijiet li ġejjin:

- Il-mara tal-attur kienet qed tivvjaġġa l-ewwel darba lejn l-Ewropa, il-mara tal-attur 
qalet li kienet se toqgħod fiż-żona ta’ Schengen għal 35 ġurnata iżda l-biljetti tat-titjira 
tagħha kienu għal 30 ġurnata. 

- Hija kellha biss akkomodazzjoni bbukkjata f’Madrid għall-ewwel jumejn tal-
permanenza tagħha. Għaldaqstant, ma kienx magħruf jekk kinitx se toqgħod biss fi 
Spanja jew f’xi pajjiż ieħor fiż-żona ta’ Schengen. 

- L-għan tal-vjaġġ ma kienx ċar.

Fi tweġiba għall-punt tal-kuntatt tagħhom responsabbli għall-affarijiet konsulari, SOLVIT ta’ 
Spanja indika li, billi l-mara tal-attur hija membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE li qed 
tivvjaġġa flimkien mar-raġel tagħha (u għaldaqstant hija benefiċjarja tad-Direttiva 2004/38), 
hija kienet teħtieġ biss tipprova r-rabta familjari. Huma wieġbu li jaqblu ma’ din il-perspettiva 
u infurmaw lill-konsulat f’Bogotá. 
Il-konsulat qatt ma wieġeb lil SOLVIT b’mod dirett u mbagħad il-punt ta’ kuntatt qal lil  
SOLVIT li l-attur għandu japplika għal viża ġdida peress li huma kienu diġà infurmaw lill-
konsulat b’dan il-każ u bl-opinjoni tagħhom. B’dan il-parir SOLVIT għalaq il-każ fit-3 ta’ 
Frar. 
Meta applika mill-ġdid għall-viża hekk kif kien rakkomandat, l-attur talab jekk kienx 
possibbli li japplika għall-viża fil-konsulat ta’ Cali peress li meta applikaw għall-viża għall-
ewwel darba - huma kienu applikaw hemmhekk. Għaldaqstant, SOLVIT talab lill-awtoritajiet 
kompetenti Spanjoli (fil-5 ta’ Marzu 2012) jekk dan kienx possibbli minħabba li l-konsulat 
f’Cali huwa wieħed onorarju. SOLVIT irċieva risposta pożittiva (bit-telefown) fil-bidu ta’ 
April. Sussegwentement SOLVIT ta’ Spanja kkomunika ma’ SOLVIT tal-Pajjiżi l-Baxxi li l-
mara tal-attur setgħet tapplika fil-konsulat f’Cali.

Meta l-attur mar Cali għall-viża r-risposta kienet negattiva, għalhekk huma reġgħu 
kkuntattjaw lil SOLVIT. Kien hawnhekk li l-każ infetaħ mill-ġdid bl-istess numru tal-każ 
125051/11/NL.

SOLVIT ta’ Spanja pprova jfittex kjarifika dwar dak li ġara mal-konsulat f’Cali, u l-punt ta’ 
kuntatt tagħhom qal li l-unika possibbiltà biex tinkiseb il-viża kienet li wieħed japplika 
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għaliha personalment fil-konsulat f’Bogotá peress li l-konsulat f’Cali huwa wieħed onorarju. 
Peress li Bogotá hija ’l bogħod ħafna mid-dar tal-attur, SOLVIT ddeċieda li jieħu approċċ 
prattiku u jiżgura liema dokumenti jkunu mitluba sabiex l-attur u martu ma jkollhomx għax 
jivvjaġġaw hemmhekk għal darbtejn. Għall-ewwel darba huma rċevew risposta diretta mill-
konsulat f’Bogotá li tgħid li huma kienu jeħtieġu dawn id-dokumenti: 

- Id-dokumenti li jaffermaw li l-mara tal-attur hija membru tal-familja ta’ ċittadin tal-
UE (l-att taż-żwieġ)

- Prova ta’ identità (tal-applikant tal-viża u taċ-ċittadin tal-UE),

- Biljetti tat-titjira (jew l-ibbukkjar ta’ dawn il-biljetti) biex issir verifika li huma se 
jkunu fi Spanja fl-istess ħin jew li hi se tingħaqad miegħu hemmhekk

- Prova tal-akkomodazzjoni 

- Ittra mingħand iċ-ċittadin tal-UE li fiha jiddikjara li se jivvjaġġa lejn Spanja biex 
jingħaqad ma’ martu f’dati u postijiet speċifiċi.

SOLVIT ta’ Spanja talab għal kjarifika dwar il-ħtieġa ta’ dawn id-dokumenti iżda, għal 
darb’oħra, huma għadhom ma rċevew ebda tweġiba. 

Peress li SOLVIT ta’ Spanja huwa netwerk informali li jipprova jikseb soluzzjonijiet ta’ 
malajr għaċ-ċittadini u għan-negozjanti, huma kellhom jikkonkludu li f’dan il-każ ma kienx 
possibbli li b’mod informali wieħed jikseb soluzzjoni sodisfaċenti għall-attur u għal martu. 
Għaldaqstant SOLVIT ta’ Spanja għalaq il-każ bħala każ mhux solvut u rrefera l-attur għall-
mezzi aktar formali ta’ rimedju. 

Il-liġi tal-UE dwar il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-UE

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, bil-kundizzjoni li jiġu osservati l-limitazzjonijiet u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati, u l-miżuri adottati sabiex dawn jiddaħħlu fis-seħħ. Il-
limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-Direttiva 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 fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu, meta ċittadin tal-UE 
jeżerċita d-dritt li jmur minn post għall-ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tiegħu, 
jirrikjedu li l-membru tal-familja li mhuwiex ċittadin tal-UE jkollu viża tad-dħul.

Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea1, tali membri tal-familja 
għandhom mhux biss id-dritt li jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru iżda wkoll li jkollhom 
viża tad-dħul għal dak l-iskop. L-Istati Membri għandhom jagħtu lil dawn il-persuni kull 
faċilità li jiksbu l-viżi meħtieġa li għandhom jinħarġu mingħajr ħlas kemm jista’ jkun malajr u 
fuq il-bażi ta’ proċedura mgħaġġla.

                                               
1 Ara, inter alia, id-deċiżjoni tal-Qorti tal-31 ta’ Jannar 2006 fil-każ C-503/03 

Kummissjoni v Spanja (Rec. 2006, p. I-1097).
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Peress li dan id-dritt jinkiseb biss mir-rabtiet familjari, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jeħtieġu lill-membri tal-familja taċ-ċittadin tal-UE biex jippreżentaw biss id-dokumenti li 
ġejjin:

 prova ta’ identità – eż. il-passaporti validi tagħhom – dan jippermetti li l-awtoritajiet 
nazzjonali jaċċertaw ta’ min tkun l-applikazzjoni li jikkunsidraw;

 prova ta’ rabtiet familjari – eż. att taż-żwieġ validu – dan jippermetti li l-awtoritajiet 
nazzjonali jaċċertaw li l-applikant ikun membru tal-familja ta’ ċittadin tal-UE; u

 prova li ċ-ċittadin tal-UE qed jeżerċita f’dak il-mument id-drittijiet tal-UE dwar il-
moviment liberu fl-Istat Membru li jospita jew ikun se jeżerċita dawn id-drittijiet fil-
mument tal-wasla tal-membri tal-familja fl-Istat Membru li jospita - dan jippermetti li 
l-awtoritajiet nazzjonali jaċċertaw li l-applikant se jkun residenti fl-Istat Membru li 
jospita flimkien maċ-ċittadin tal-UE.

Ma jistgħux jintalbu dokumenti oħrajn, bħal prova ta’ akkomodazzjoni, impjieg, suffiċjenza 
ta’ riżorsi jew salarju, ittra ta’ stedina jew biljett ta’ ritorn.

Madankollu d-dritt tal-ksib ta’ viża tad-dħul mhuwiex mingħajr kundizzjonijiet, peress li l-liġi 
tal-UE tippermetti li l-Istati Membri jipprojbixxu lill-membri tal-familja ta’ ċittadin tal-UE 
milli jidħlu fit-territorju tagħhom, meta dawn ikunu jirrappreżentaw riskju għar-rekwiżiti ta’ 
politika pubblika, ta’sigurtà pubblika jew ta’ saħħa pubblika fis-sens tal-Kapitolu VI tad-
Direttiva jew fil-każ ta’ abbuż jew ta’ frodi.

Sabiex tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, Spanja daħlet fis-seħħ 
id-Digriet Irjali 240/20071 dwar id-dħul, il-moviment liberu u r-residenza fi Spanja ta’ 
ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom.

Il-Kummissjoni tqis li l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva ġie traspost b’mod korrett fil-liġi Spanjola.

L-ilment li l-petizzjonant ressaq direttament lill-Kummissjoni

Il-petizzjonant ressaq l-ilment tiegħu direttament lill-Kummissjoni fit-13 ta’ Ottubru 2011. L-
ilment ġie rreġistrat u konferma tar-riċevuta ntbagħtet fid-29 ta’ Novembru 2011.

Fid-19 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni bagħtet risposta lill-petizzjonant. It-tweġiba 
pprovdiet valutazzjoni tal-ilment tiegħu fid-dawl tal-liġi applikabbli tal-UE u tatu parir biex 
jagħmel rikors man-netwerk SOLVIT. Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li naqset milli tirrealizza 
li l-petizzjonant kien diġà talab l-għajnuna mingħajr suċċess mingħand SOLVIT, kif indikat 
fl-ilment oriġinali tat-13 ta’ Ottubru 2011.

Bejn Jannar u Marzu 2012, il-petizzjonant ipprovda osservazzjonijiet addizzjonali relatati 
mal-ilment tiegħu, b’mod partikolari billi ddeskriva l-kuntatti tiegħu ma’ SOLVIT u ta l-
informazzjoni li SOLVIT stieden lill-mara tiegħu biex tissottometti applikazzjoni ġdida għal 

                                               
1 Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 

España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE núm 51, del 28 febrereo 
2007).
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viża.

Il-Kummissjoni wieġbet fl-20 ta’ Ġunju 2012. Ir-risposta enfasizzat li, peress li Spanja 
ttraspona b’mod korrett l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2004/38/KE, l-ilment tiegħu għandu jitqies 
bħala każ individwali ta’ applikazzjoni żbaljata minn awtorità nazzjonali tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li ttrasponiet b’mod korrett il-liġi tal-UE. Barra minn hekk, ir-risposta infurmat lill-
petizzjonant li, anke meta tikkunsidra l-ilment tiegħu, il-Kummissjoni m’għandhiex prova 
dokumentata u dettaljata b’mod suffiċjenti tal-eżistenza ta’ prassi amministrattiva li tmur 
kontra d-dritt Komunitarju li fin-natura tagħha trid tkun konstitenti u ġenerali, kif meħtieġ 
mill-Qorti tal-Ġustizzja.  

Fl-aħħar nett, ir-risposta infurmat lill-petizzjonant li l-ilment tiegħu se jiġi kkunsidrat fil-
valutazzjoni tal-konformità tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva.

Konklużjonijiet
Il-kwerelant għandu jinnota li l-ilment mgħoddi lill-Kummissjoni ma jistax jieħu post 
azzjonijiet legali fuq livell nazzjonali li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jiġu salvagwardjati d-
drittijiet tiegħu. Għaldaqstant, jekk huwa jaħseb li d-drittijiet tiegħu taħt il-liġi nazzjonali ġew 
miksura, huwa għandu jiżgura li ma jitlifx kwalunkwe skadenza rilevanti biex tittieħed 
azzjoni skont il-proċeduri nazzjonali.
Il-Kummissjoni ma tistax tassisti l-kwerelant fil-kisba ta’ kumpens mingħand l-awtoritajiet 
nazzjonali Jekk il-kwerelant sofra xi telf jew ħsara, huma biss il-qrati nazzjonali li jistgħu 
jagħtuh reparazzjoni.


