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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az Aboulgasm Omar Younes Said, libanoni állampolgár által benyújtott 0280/2006.
számú petíció a Máltán való szabad mozgásának a máltai állampolgár házastársától való 
különválását követő visszavonásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, libanoni állampolgár, korábban egy máltai állampolgár házastársa és két 
gyermek apja úgy véli, hogy alapvető jogai sérültek, amikor a válása után letartóztatásba 
került, s a máltai bevándorlási törvény alapján a Máltáról való kiutasítással kellett 
szembesülnie. A petíció benyújtója 1999 szeptembere óta él Máltán, ahol 2001-es 
házasságkötését követően kapott tartózkodási engedélyt. Válását követően azonban nem 
folyamodott máltai vízumért, és mivel nem szándékozott külföldre utazni, lejárt útlevelét sem 
hosszabbíttatta meg. A petíció benyújtója jelenleg a Máltáról való kiutasító határozat ellen 
benyújtott fellebbezésének eredményét várja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. augusztus 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz.

A tényállás

A petíció benyújtója, Younes Said úr libanoni állampolgár, aki 1999-ben érkezett Máltára. 
2001. június 20-án vette feleségül Larissa Cardona kisasszonyt, aki máltai állampolgár. A 
házaspárnak ikerlányai születtek – Jamela és Miriam –, akik szintén máltai állampolgárok. Ezt 
követően Cardona asszony a házastársi közösség megszüntetésére, illetve a házasság 
felbontására irányuló eljárást kezdeményezett a máltai polgári bíróságon, aminek 
eredményeként 2004. november 28-án megszületett a házasság felbontását kimondó ítélet. 

Younes úr útlevelének érvényességi ideje lejárt, azonban nem folyamodott máltai 
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tartózkodását meghosszabbító vízumért.

2006-ban a máltai hatóságok kitoloncolási végzést adtak ki Younes Said úr ellen a 
bevándorlási törvény 4. szakasza (1) bekezdésének g. pontja értelmében, azzal az indokkal, 
hogy máltai tartózkodásához vízumra van szüksége, mivel már nem áll fenn a máltai 
állampolgárral kötött házastársi viszonya. A petíció benyújtója jelenleg őrizetben várja a 
kitoloncolási végzés ellen irányuló fellebbezése ügyében születendő határozatot. Úgy véli, 
hogy jelenlegi helyzete, illetve a Máltáról történő kiutasítása megakadályozza, hogy 
rendszeres kapcsolatot tartson fenn lányaival.

Az Európai Parlamenthez benyújtott szóban forgó petícióban Younes Said úr megkérdőjelezi 
a máltai hatóságok által hozott határozat törvényességét, amely kiterjed az ő, illetve a 
gyermekei családhoz való jogára. Az Európai Unió alapjogi chartája 7. és 52. cikkének (3) 
bekezdésére hivatkozik, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény 8. cikkére, a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 
2003/86/EK tanácsi irányelvre, illetve a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi 
irányelvre. Továbbá csatolja a házassági anyakönyvi kivonatot, illetve leánygyermekei 
születési anyakönyvi kivonatát. 

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv egy példányát az 
Európai Parlament a petícióhoz csatolta tájékoztatás céljából.

Jogi szempont

Cardona asszony, Younes úr volt felesége az EK-Szerződés 17. cikke értelmében Málta 2004. 
május 1-i csatlakozása óta uniós állampolgár.

Az uniós állampolgároknak saját tagállamukban érvényesülő családegyesítési joga a 
származási hely szerinti tagállam hatáskörébe tartozik. 

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv nem alkalmazható a 
petíció benyújtójának esetére, mivel Cardona kisasszony sem jelenleg, sem a Younes Said 
úrral kötött házassága idején nem élt másik, saját tagállamától eltérő tagállamban. 

A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv szintén 
nem alkalmazható a petíció benyújtójának esetében. A szóban forgó irányelv célja 
meghatározni a tagállamok területén törvényesen tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok családegyesítési joga érvényesítésének feltételeit. Ugyanazon irányelv 3. 
cikkének (1) bekezdése szerint „ezt az irányelvet kell alkalmazni, ha a családegyesítő a 
tagállam által megadott, egy évig vagy annál hosszabb ideig érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik, és megalapozott kilátásai vannak a letelepedési jogosultság 
megszerzésére, ha családtagjai harmadik országok bármilyen jogállású állampolgárai”. Ez 
esetben azonban Younes Said úr családtagjai uniós, nem pedig harmadik országbeli 
állampolgárok.
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Végül pedig, a 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv meghatározza a 
tagállamok által a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállásnak, valamint az 
ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok állampolgárai számára történő megadásának 
és visszavonásának feltételeit. Ahhoz, hogy a petíció benyújtója a szóban forgó jogállás 
haszonélvezője lehessen, mindössze ötéves legális tagállami tartózkodás szükséges, amely 
feltétel azonban ez esetben nem teljesül, mivel a petíció benyújtójának törvényes máltai 
tartózkodása 2001. június 20-i házasságkötésekor kezdődött és 2004. november 28-i válásakor 
véget ért.

A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a 
tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló irányelvre irányuló 
javaslatában (2005. szeptember 1-i COM (2005)391) a Bizottság közös szabályokat javasolt a 
kiutasítási határozatok kiadására és végrehajtására. A szóban forgó javaslat értelmében az 
irányelv végrehajtásakor a tagállamnak megfelelő mértékben figyelembe kell vennie a 
harmadik ország állampolgára családi kapcsolatainak természetét és szilárdságát, illetve a 
tartózkodásának hosszát a tagállamban. Az irányelvet jelenleg tárgyalják a Tanácsban és az 
Európai Parlamentben. Mivel még nem került elfogadásra, az abban meghatározott jogok sem 
érvényesíthetők.

Következtetés

A fent említett okokból kifolyólag, sajnálatos módon nincs lehetőség a petíció benyújtója 
ügyének előmozdítására a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján.

Mindazonáltal, amennyiben valaki úgy érzi, hogy az emberi jogok védelméről szóló európai 
egyezményben lefektetett alapvető jogai sérültek, lehetősége van arra, hogy az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához forduljon jogorvoslatért, az összes nemzeti szintű jogorvoslati lehetőség 
kimerítését követően.
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