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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0280/2006 af Aboulgasm Omar Younes Said, libanesisk statsborger, om 
tilbagekaldelse af hans ret til fri bevægelighed på Malta efter hans skilsmisse fra en 
maltesisk statsborger

1. Sammendrag

Andrageren, som er libanesisk statsborger, har været gift med en maltesisk statsborger og er 
far til to børn, mener, at hans grundlæggende rettigheder er blevet krænket, idet han efter 
skilsmissen blev tilbageholdt med henblik på udsendelse af Malta i medfør af Maltas 
immigrationslov. Andrageren, der har boet på Malta siden september 1999, fik 
opholdstilladelse efter indgåelse af ægteskab i 2001. Han har dog undladt at ansøge om 
maltesisk visum efter skilsmissen og fornyede heller ikke sit udløbne pas, da han ikke agtede 
sig udenlands. Andrageren afventer i øjeblikket resultatet af sin klage over afgørelsen om 
udsendelse af Malta.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. august 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

Faktiske omstændigheder

Andrageren Younes Said er libanesisk statsborger og kom til Malta i 1999. Han giftede sig 
med den maltesiske statsborger Larissa Cardona den 20. juni 2001. Parret fik tvillingedøtre, 
Jamela og Miriam, som begge er maltesiske statsborgere. Larissa Cardona indledte sag ved 
Maltas civile domstole om separation og omstødelse af ægteskabet, og den 28. november 
2004 blev der afsagt dom om omstødelse af ægteskabet.

Younes Saids pas udløb, og han har ikke søgt om visum for at forlænge sit ophold på Malta.
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I 2006 traf de maltesiske myndigheder afgørelse om udsendelse af Younes Said af Malta i 
henhold til § 4 (1) (g) i immigrationsloven med den begrundelse, at han skal have et visum for 
at kunne blive på Malta, da han ikke længere er gift med en maltesisk statsborger. Han 
tilbageholdes, indtil klagen over afgørelsen om udsendelse er afgjort. Han hævder, at hans 
nuværende situation og hans udsendelse af Malta vil hindre ham i at opretholde regelmæssig 
kontakt med sine døtre.

I sit andragende til Europa-Parlamentet anfægter Younes Said lovligheden af den afgørelse, 
som de maltesiske myndigheder har truffet, og som påvirker hans og hans børns ret til et 
familieliv. Han gør følgende bestemmelser gældende: artikel 7 og artikel 52, stk. 3, i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, artikel 8 i den europæiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder, Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. 
september 2003 om ret til familiesammenføring og Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. 
november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding. Han vedlægger 
sin vielsesattest og sine døtres fødselsattest.

Europa-Parlamentet har til orientering bilagt andragendet en kopi af direktiv 2004/38/EF af 
29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig 
frit på medlemsstaternes område.  

I henhold til lovgivningen:

Younes Saids tidligere hustru Larissa Cardona er EU-borger i henhold til EF-traktatens artikel 
17, eftersom Malta blev medlem af EU den 1. maj 2004. Hun bor på Malta.

EU-borgeres ret til familiesammenføring i deres egen medlemsstat falder ind under 
oprindelsesmedlemsstatens kompetence.

Direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til 
at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område finder ikke anvendelse på 
andrageren, fordi Larissa Cardona hverken nu, eller mens hun var gift med Younes Said, har 
boet i en anden EU-medlemsstat end sin egen.

Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring finder 
heller ikke anvendelse i hans tilfælde. Målet med dette direktiv er at fastlægge betingelserne 
for tredjelandsstatsborgeres udøvelse af retten til familiesammenføring, når de har lovligt 
ophold på medlemsstaternes område. I henhold til artikel 3, stk. 1, i samme direktiv finder det 
anvendelse "(…) hvis referencepersonen er i besiddelse af en opholdstilladelse med en 
gyldighedsperiode på mindst et år, der er udstedt af en medlemsstat, og som har 
velbegrundede forventninger om at opnå varig opholdstilladelse, hvis den pågældendes 
familiemedlemmer er tredjelandsstatsborgere, uanset deres retsstilling." I nærværende sag er 
medlemmerne af Younes Saids familie imidlertid EU-statsborgere og ikke 
tredjelandsstatsborgere.

Endelig er det i Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 bestemt, hvordan 
vilkårene er for at give og tilbagekalde en status som fastboende udlænding og de hermed 
forbundne rettigheder, som en medlemsstat har indrømmet en tredjelandsstatsborger, der har 
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lovligt ophold på dens område. For at andrageren kan komme i betragtning til denne status, 
skal han blot have haft fem års lovligt ophold i en medlemsstat, men det krav opfylder Younes 
SAid ikke, idet hans ophold på Malta varede fra 20. juni 2001 (bryllup) til 28. november 2004 
(skilsmisse).

I sit forslag til direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for 
tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (KOM(2005(0391) af 1. 
september 2005) foreslår Kommissionen fælles regler for udstedelse og håndhævelse i 
medlemsstaten af afgørelser om udsendelse. I henhold til dette forslag vil medlemsstaten være 
forpligtet til at tage skyldigt hensyn til arten og soliditeten af tredjelandsstatsborgerens 
familierelationer og varigheden af dennes ophold, når den gennemfører direktivet. Dette 
direktiv drøftes i øjeblikket af Rådet og Europa-Parlamentet. Indtil det er vedtaget, kan der 
ikke afledes rettigheder heraf.

Konklusion

Af ovenangivne grunde er det desværre ikke muligt at anvende gældende EU-ret til at hjælpe 
andrageren.  

Hvis en person imidlertid mener, at hans eller hendes grundlæggende rettigheder ifølge den 
europæiske konvention herom er blevet krænket, kan den pågældende søge om lov til at klage 
til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, efter at alle nationale retsmidler er udtømt.


