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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1047/2007, mressqa minn Pol O'Morain, ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
dwar il-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta’ viżas lil membri tal-familji ta’ ċittadini 
Ewropej

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Irlandiż, jixtieq ikun jaf jekk ibnu, ċittadin tal-UE li nħariġlu 
permess ta’ residenza permanenti mill-awtoritajiet Britanniċi, għandux bżonn japplika għal 
viża sabiex ikun jista’ jivvjaġġa mill-Ingilterra lejn Stati Membri oħra tal-UE. Huwa nnifsu 
jsostni li, skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2004/38/KE dan m’għandux bżonn isir. 
Madankollu, l-awtoritajiet Franċiżi u ħafna mill-ambaxxati Ewropej f’Londra għarrfuh li, 
minkejja dak li huwa stipulat fid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva, viża hija fil-fatt meħtieġa, 
minkejja li għandu permess ta’ residenza permanenti bħala membru tal-familja ta’ ċittadin 
Ewropew.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjonant qiegħed jallega li l-ambaxxata Franċiża, flimkien ma’ ambaxxati ta’ bosta Stati 
Membri oħra tal-UE, tesiġi li membri tal-familja, ta’ ċittadin tal-UE minn pajjiż terz ikollhom 
viża ta’ dħul minkejja l-fatt li huma għandhom karta ta’ residenza permanenti. Huwa jilmenta 
wkoll li bejn wieħed u ieħor jgħaddu 8 ġimgħat mid-data tal-applikazzjoni biex jinkiseb 
appuntament.

Skont id-Direttiva 2004/38/KE, il-membri tal-familja għandhom id-dritt li jakkumpanjaw jew 
jingħaqdu maċ-ċittadin tal-UE fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru li fih iċ-ċittadin tal-
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UE huwa ċittadin nazzjonali. Dan id-dritt jirriżulta mir-rabta familjari tagħhom maċ-ċittadin 
tal-UE.

Kif provdut fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, f’każ fejn iċ-ċittadin tal-UE jeżerċita d-dritt li
jiċċaqlaq u jmur joqgħod b’mod liberu fit-territorju tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jesiġu li 
l-membru tal-familja li huwa ċittadin ta’ pajjiż terz, ikollu viża ta’ dħul b’mod konformi mar-
Regolament (KE) Nru 539/2001 jew, fejn xieraq, mal-liġi nazzjonali. 

L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva jipprovdi li l-pussess ta’ karta ta’ residenza valida kif imsemmi 
fl-Artikolu 10 tad-Direttiva, jeżenta lill-membri tal-familja ta’ ċittadin tal-UE li ġejjin minn 
pajjiż terz, jakkumpanjawh jew jingħaqdu miegħu fi Stat Membru li mhuwiex dak tan-
nazzjonalità tiegħu, mir-rekwiżit tal-viża. 

Il-karti ta’ residenza skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva, jinħarġu lill-membri tal-familja li ġejjin 
minn pajjiż terz, sabiex jaffermaw li huma għandhom id-dritt tar-residenza fl-Istat Membru 
ospitanti għal perjodu li jaqbeż it-tliet xhur.

Kif stipulat fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva, membri tal-familja li ġejjin minn pajjiż terz li 
għexu legalment maċ-ċittadin tal-UE fl-Istat Membru ospitanti għal perjodu kontinwu ta’ 
ħames snin, għandu jkollhom id-dritt għal residenza permanenti hemmhekk. Dan id-dritt 
huwa affermat permezz ta’ karta ta’ residenza permanenti maħruġa skont l-Artikolu 20 tad-
Direttiva.

Peress li l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva jeżenta lid-detenturi ta’ karta ta’ residenza mir-rekwiżit 
tal-viża, il-Kummissjoni tqis li, a fortiori, detenturi ta’ karta ta’ residenza permanenti skont l-
Artikolu 20 tad-Direttiva huma eżentati mir-rekwiżit tal-viża wkoll.

Sabiex tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE, Franza daħħlet fis-seħħ 
il-Kodiċi dwar id-Dħul u r-Residenza ta’ Barranin u d-Dritt għall-Kenn (Code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile), kif emendat.

It-traspożizzjoni korretta tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva permezz tal-Artikolu R121-1 tal-
Kodiċi billi dan ipprovda li membri tal-familja li ġejjin minn pajjiż terz ikunu eżentati mir-
rekwiżit tal-viża jekk ikollhom dokument li huwa xiehda tar-rabta familjari tagħhom maċ-
ċittadin tal-UE. Fil-fatt il-karta ta’ residenza permanenti huwa dan it-tip ta’ dokument. Ir-rifjut 
li tkun aċċettata karta ta’ residenza permanenti jidher li huwa każ iżolat ta’ applikazzjoni 
ħażina tar-regoli Komunitarji min-naħa tal-awtoritajiet Franċiżi. 

Rigward il-proċedura tal-viża, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-membri tal-familja li 
ġejjin minn pajjiż terz, kull faċilità biex jiksbu l-viżas meħtieġa li għandhom jinħarġu 
mingħajr ebda ħlas, malajr kemm jista’ jkun u fuq il-bażi ta’ proċedura aċċellerata.

Jidher li sistema li tieħu 8 ġimgħat biex tipprovdi appuntament tmur kontra l-obbligi tal-Istati 
Membri li jipprovdu lill-applikanti b’kull faċilità biex jiksbu l-viżas u biex joħorġuha kemm 
jista’ jkun malajr u fuq bażi ta’ proċedura aċċellerata.


