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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0719/2012 imressqa minn Veikko Turkki, ta’ ċittadinanza
Finlandiża, dwar allegati ostakoli għaż-żwieġ tiegħu ma’ ċittadina Tajlandiża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għar-rifjut tal-Ambaxxata Finlandiża f’Bangkok li tawtorizza lill-
għarusa tiegħu li hija Tajlandiża biex tivjaġġa lejn il-Finlandja sabiex ikunu jistgħu jiżżewġu. 
Huwa jsostni li huwa dritt fundamentali tiegħu li jiżżewweġ lil min jixtieq, filwaqt li jindika li 
l-Ombudsman Ewropew ċaħad it-talba tiegħu li jinvestiga l-kwistjoni. Għalhekk huwa qed 
ifittex l-għajnuna tal-Parlament Ewropew sabiex jiżgura li l-Ombudsman Ewropew jinvestiga 
l-kwistjoni.

2. Ammissibiltà

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

Il-petizzjonant, ċittadin Finlandiż, jilmenta għar-rifjut tal-Ambaxxata Finlandiża f’Bangkok li 
toħroġ viża lill-għarusa tiegħu li hija Tajlandiża biex tivjaġġa lejn il-Finlandja sabiex ikunu 
jistgħu jiżżewġu. Skont il-petizzjonant, l-Ambaxxata Finlandiża f’Bangkok irrifjutat li toħroġ 
viża lill-għarusa tiegħu li hija Tajlandiża minħabba li r-raġuni għaż-żjara ma kinitx iddikjarata 
b’mod ċar. Huwa jsostni li huwa d-dritt fundamentali tiegħu li jiżżewweġ lil min jixtieq. 
Jiddikkjara wkoll li l-Ombudsman Parlamentari (tal-Finlandja) irrifjuta t-talba tiegħu biex 
jinvestiga l-kwistjoni.

Il-leġiżlazzjoni li tapplika f’dan il-każ tiddependi fuq l-intenzjoni tal-koppja kkonċernata.
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Jekk għall-għarusa tal-petizzjonant kien ippjanat li tmur il-Finlandja għal perjodu qasir 
(massimu ta’ 90 ġurnata f’180 ġurnata) biex tiżżewwġ lill-petizzjonant u imbagħad tirritorna 
miegħu lejn it-Tajlandja biex jgħixu hemm jew titlaq mill-Finlandja miegħu biex jgħixu 
f’pajjiż ieħor barra ż-żona Schengen, imbagħad japplikaw ir-regoli ġenerali li jirregolaw il-
ħruġ tal-viżi għal permanenza qasira fix-Schengen, li huma stabbiliti fil-Kodiċi dwar il-Viżi 1.

Jekk għall-għarusa tal-petzzjonant kien ippjanat li tiġi l-Finlandja biex tiżżewweġ u imbagħad 
tgħix mal-petizzjonant fil-Finlandja, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi dwar il-Viżi ma 
japplikawx minħabba li jikkonċernaw biss viżi għal permanenza qasira. Id-Direttiva tal-
Kunsill 2004/38/KE dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqalqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri ma tapplikax ukoll 
minħabba li din tkopri biss każijiet ta’ ċittadin tal-UE li jeżerċita d-dritt tiegħu għal moviment 
liberu, jiġifieri li jgħix jew jivjaġġa lejn Stat Membru tal-UE li ma jkunx dak li tiegħu huwa 
ċittadin. Lanqas ma tapplika d-Direttiva 2003/86/KE dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja 
minħabba li dan l-istrument legali jikkonċerna d-drittijiet ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jgħixu 
b’mod legali fl-UE biex il-membri tal-familja tagħhom jingħaqdu magħħom fl-Istat Membru 
kkonċernat. Għalhekk, f’dan il-każ, tapplika biss il-liġi Finlandiża dwar ir-riunifikazzjoni tal-
familja.

Skont l-ittra ta’ stedina abbozzata mill-petizzjonant, l-intenzjoni tal-koppja kienet li tmur il-
Finlandja għal perjodu ta’ 89 ġurnata u jiżżewġu hemm, imbagħad imorru lura t-Tajlandja u 
aktar tard, imorru joqogħdu flimkien il-Finlandja. Ir-regoli tal-Kodiċi dwar il-Viżi japplikaw 
fil-prinċipju għall-perjodu qasir inizjali ta’ permanenza fil-Finlandja ta’ 89 ġurnata.

L-awtoritajiet konsulari tal-Istati Membri huma responsabbli għall-applikazzjoni tar-regoli 
ġenerali li jirregolaw il-ħruġ tal-viżi għal permanenza qasira fix-Schengen u li jivvalutaw 
applikazzjonijiet individwali. Ir-regoli li jirregolaw il-ħruġ tal-viżi għal permanenza qasira 
fix-Schengen, stabbiliti fil-Kodiċi dwar il-Viżi, jeħtieġu li l-applikanti għall-viża għandhom 
jippreżentaw ċerti dokumenti ta’ sostenn biex jiġi ġustifikat li jissodisfaw il-kondizzjonijiet 
tad-dħul kif stabbiliti mill-Kodiċi tal-Frontieri ta’ Schengen, u li jippermettu l-valutazzjoni 
tal-intenzjoni tal-applikant li jħalli t-territorju tal-Istati Membri tax-Schengen qabel l-
iskadenza tal-viża li jkun applika għaliha. Dawn id-dokumenti ta’ sostenn għandhom jindikaw 
l-iskop tal-vjaġġ, jipprovdu informazzjoni dwar l-akkomodazzjoni, il-pussess tal-applikat ta’ 
mezzi suffiċjenti għat-tul tal-permanenza, kif ukoll għar-ritorn lejn il-pajjiż tal-oriġini/tar-
residenza jew għat-tranżitu lejn pajjiż terz. Skont l-Artikolu 32(1) (b) tal-Kodiċi dwar il-Viżi, 
viża għanda tiġi rifjutata jekk il-persunal konsulari ikollu dubji raġonevoli dwar l-awtentiċità 
tad-dokumenti ta’ sostenn sottomessi mill-applikant jew il-veraċità tal-kontenut tagħhom, l-
affidabbiltà tad-dikjarazzjonijiet magħmula mill-applikant jew l-intenzjoni tiegħu li jħalli t-
territorju tal-Istati Membri qabel l-iskadenza tal-viża li jkun applika għaliha.

Skont id-dokumenti li jakkumpanjaw il-petizjoni, l-Ambaxxata Finlandiża kkomunikat li 
kienet irrifjutat il-viża tal-għarusa tal-petizzjonant fuq il-bażi tal-Artikolu 32(1)(b) tal-Kodiċi 
dwar il-Viżi msemmija hawn fuq. Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija fil-formola tal-
applikazzjoni u fl-ittra tal-istedina (ara hawn fuq), l-Ambaxxata kkunsidrat li l-applikant ma 
tax biżżejjed ġustifikazzjoni dwar l-iskop u l-kondizzjonijiet tal-permanenza intenzjonata.
                                               
1 Regolament 810/2009 tal-Parlament  Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi.



CM\931988MT.doc 3/3 PE508.105v01-00

MT

Konklużjonijiet
Il-Kummissjoni mhix intitolata li tintervjeni fid-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu mill-awtoritajiet 
konsulari tal-Istati Membri f’każi individwali, sakemm ma jkunx hemm ksur fil-liġi tal-UE. 
F'dan il-każ, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli ma jidhirx li kien se jkun hemm ksur 
bħal dan.


