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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1137/2007, imressqa minn Adebayo Kelly, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar iċ-ċaħda ta’ applikazzjoni għal viża 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Brittanika residenti fl-Irlanda flimkien ma’ żewġha Niġerjan, li kien 
inħarġilha permess ta’ residenza għal ħames snin, tindika li, meta applikat għal viża  Belġjana 
fid-29 ta’ Awissu 2007, kienet infurmata mill-impjegati tal-ambaxxata li l-applikazzjoni 
tagħha ma kinetx ammissibbli minħabba li żewġha kellu bżonn viża biex imur lura l-Irlanda. 
L-uffiċjali tal-ambaxxata rrifjutaw li joħorġu viża, minkejja l-fatt li l-petizzjonanta pprovdiet 
d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonanta, ċittadina Brittanika li tgħix fl-Irlanda ma’ żewġha li huwa Niġerjan, tallega li 
l-ambaxxata Belġjana rrifjutat l-applikazzjoni ta’ żewġha għal viża f’Awwissu 2007 fuq il-
bażi li se jkollu bżonn viża biex imur lura l-Irlanda. L-awtoritajiet Belġjani talbu lill-applikant 
jissottometti l-biljett tal-ajru u r-riservazzjoni tal-lukanda mbagħad irrifjutaw li joħorġulu l-
viża.

Skont id-Direttiva 2004/38/KE, il-membri tal-familja għandhom id-dritt li jakkumpanjaw jew 
jingħaqdu ma’ ċittadin tal-UE fi Stat Membru għajr iċ-ċittadin tal-istess Stat Membru. Dan id-
dritt ġej mir-rabta familjari tagħhom maċ-ċittadin tal-UE.
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Kif stipulat fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, l-Istati Membri li huma marbutin bir-Regolament
(KE) Nru 539/2001, bħall-Belġju, jistgħu, fejn iċ-ċittadin tal-UE jeżerċita d-dritt li jiċċaqlaq u 
jgħix b’mod liberu fit-territorju tiegħu, jitlobu li l-membru tal-familja li huwa ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikollu viża tad-dħul skont ir-Regolament. 

Kif ikkonfermat il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja1, tali membri tal-familja mhux biss għandhom 
id-dritt li jidħlu fit-territorju tal-Istat Membru iżda wkoll li jiksbu viża għad-dħul għal dak il-
għan. L-Istati Membri għandhom jagħtu lil tali persuni kull faċilità biex jiksbu l-viżi
neċessarji li għandhom jinħarġu mingħajr ħlas mill-aktar fis possibbli u fuq il-bażi ta’ 
proċedura aċċellerata.

Minħabba li dan id-dritt ġej minn rabtiet familjari biss, l-Istat Membru ospitanti jista’ 
jirrikjedi li l-membri tal-familja li jkunu qed japplikaw għal viża jippreżentaw passaport 
validu u prova tar-rabtiet familjari tagħhom. L-ebda dokument ieħor, bħal pereżempju prova 
tal-akkomodazzjoni, riżorsi suffiċjenti, ittra ta’ stedina jew biljett ta’ ritorn, ma jista’ jintalab.

L-Artikolu 5(2) tad-Direttiva jgħid li l-pussess ta' karta ta' residenza valida msemmija fl-
Artikolu 10 tad-Direttiva għandu jeżenta, mill-ħtieġa ta' viża, lill-membri tal-familja ta’ 
ċittadin tal-UE li ġejjin minn pajjiż terz u li jkunu qed jakkumpanjaw u jkunu se jingħaqdu 
maċ-ċittadin fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru tan-nazzjonalità tiegħu jew tagħha.

Il-petizzjonanta tallega li żewġha għandu tali karta ta’ residenza, maħruġa mill-awtoritajiet 
Irlandiżi. Żewġha, konsegwentement, ma jkollux bżonn ta’ viża għad-dħul biex jivvjaġġa 
mal-petizzjonanta lejn il-Belġju jew biex jingħaqad magħha hemmhekk.

Ir-raġel tal-petizzjonanta mhux se jkollu bżonn viża biex jerġa jmur l-Irlanda lanqas, peress li 
għandu permess ta’ residenza validu għal ħames snin.

Peress li jidher li l-petizzjoni hija każ iżolat ta’ applikazzjoni skorretta tar-regoli tal-Komunità
mill-awtoritajiet nazzjonali, l-iktar mezz effettiv ta’ għajnuna huwa li jiġi kkuntattjat in-
netwerk tas-SOLVIT2. SOLVIT huwa netwerk elettroniku li jsolvi l-problemi fejn l-Istati 
Membri tal-UE jaħdmu flimkien biex isolvu b’mod prammatiku problemi li jinħolqu meta tiġi 
applikata ħażin il-liġi tas-Suq Intern mill-awtoritajiet pubbliċi. Iċ-Ċentri SOLVIT huma parti 
mill-amministrazzjoni nazzjonali u għandhom l-impenn li jipprovdu soluzzjonijiet reali għall-
problemi reali fi żmien perjodu qasir ta’ għaxar ġimgħat. SOLVIT jaħdem bla ħlas. 

Jekk il-problema tibqa’ ma tissolviex, jew jekk il-petizzjonanta tħoss li s-soluzzjoni proposta 
mhijiex aċċettabbli, hija intitolata li tressaq lment3 formali quddiem il-Kummissjoni Ewropea.

                                               
1 Sentenza tal-Qorti tal-31 ta’ Jannar 2006 f’każ C-503/03 il-Kummissjoni v Spanja (Rec. 2006, p. I-1097)

2 Iktar dettalji huma disponibbli minn fuq is-sit elettroniku tan-netwerk SOLVIT  http://ec.europa.eu/solvit.

3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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