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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0280/2006, ko iesniedza Libānas valstspiederīgais Aboulgasm Omar 
Younes Said, par pārvietošanās brīvības anulēšanu Maltā pēc viņa laulības šķiršanas ar 
Maltas pilsoni 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Libānas pilsonis, kas agrāk bija precējies ar Maltas pilsoni, divu 
bērnu tēvs, uzskata, ka tika pārkāptas viņa pamattiesības, jo pēc šķiršanās viņu aizturēja, lai 
vēlāk izraidītu no Maltas saskaņā ar Maltas imigrācijas likumu. Lūgumraksta iesniedzējs, kas 
Maltā ir dzīvojis kopš 1999. gada septembra, saņēma uzturēšanās atļauju pēc laulībām 
2001. gadā. Tomēr viņš nepieteicās uz Maltas vīzu pēc laulības šķiršanas un neizņēma jaunu 
pasi pēc vecās pases derīguma termiņa beigām, jo neplānoja ceļot uz ārzemēm. Lūgumraksta 
iesniedzējs pašreiz gaida savas apelācijas sūdzības pret lēmumu par izraidīšanu no Maltas 
izskatīšanu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 3. augustā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 23. martā.

Faktu apkopojums

Lūgumraksta iesniedzējs A. O. Younes Said ir Libānas pilsonis, kas ieradās Maltā 1999. gadā. 
Viņš apprecējās ar Maltas pilsoni Larissa Cardona 2001. gada 20. jūnijā. Pārim ir divas 
meitas – dvīnes Jamela un Miriam, kas abas ir Maltas pilsones. L. Cardona uzsāka tiesvedību 
par laulāto atšķiršanu un laulības atzīšanu par neesošu Maltas civillietu tiesā, kura 2004. gada 
28. novembrī pasludināja spriedumu par laulības anulēšanu. 

A. O. Youne pases derīguma termiņš beidzās, un viņš nepieprasīja vīzu, lai pagarinātu savu 
uzturēšanos Maltā.
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Maltas iestādes 2006. gadā izdeva A. O. Younes Said izraidīšanas rīkojumu saskaņā ar 
Imigrācijas likuma 4. nodaļas 1. punkta g) apakšpunktu, pamatojoties uz to, ka viņam ir 
vajadzīga vīza, lai uzturētos Maltā, jo viņš vairs nav precējies ar Maltas pilsoni. Viņš atrodas 
arestā, gaidot apelācijas sūdzības izskatīšanu par izraidīšanas rīkojumu. Viņš apgalvo, ka 
pašreizējā situācija un izraidīšana no Maltas apgrūtinās regulāru tikšanos ar meitām.

Lūgumrakstā Eiropas Parlamentam A. O. Younes Said apšauba Maltas iestāžu pieņemtā 
lēmuma likumību, jo tas skar viņa un bērnu tiesības dzīvot ģimenē. Viņš atsaucas uz ES 
Pamattiesību hartas 7. pantu un 52. panta 3. punktu, Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības 
konvencijas 8. pantu, 2003. gada 22. septembra Padomes Direktīvu 2003/86/EK par tiesībām 
uz ģimenes atkalapvienošanos un 2003. gada 25. novembra Padomes Direktīvu 2003/109/EK 
par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji. Viņš 
lūgumrakstam ir pievienojis savu laulības apliecību un meitu dzimšanas apliecības. 

Informācijai Eiropas Parlaments lūgumrakstam ir pievienojis 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 
2004/38/EK kopiju par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.   

Juridiskā puse

Bijusī A. O. Youne sieva L. Cardona saskaņā ar EK līguma 17. pantu ir ES pilsone, kopš 
Malta pievienojās ES 2004. gada 1. maijā. Viņa dzīvo Maltā. 

ES pilsoņu tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos savā dalībvalstī ietilpst izcelsmes 
dalībvalsts kompetencē. 

2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā lūgumraksta 
iesniedzējam nav piemērojama, jo L. Cardona ne pašreiz, ne laulības laikā ar A. O. Younes 
Said nav dzīvojusi citā ES dalībvalstī kā tikai savā dalībvalstī. 

Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 
atkalapvienošanos šajā gadījumā arī nav piemērojama. Šīs direktīvas mērķis ir noteikt 
nosacījumus tiesību īstenošanai par ģimenes atkalapvienošanos ar trešo valstu pilsoņiem, kas 
likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā. Saskaņā ar minētās direktīvas 3. panta 1. punktu to 
piemēro „(…), ja apgādniekam ir uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi dalībvalsts uz vienu gadu 
vai ilgāk, kuram ir pamatotas cerības saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ja viņa vai viņas 
ģimenes locekļi ir trešo valstu pilsoņi jeb tiem ir cits statuss.” Šajā gadījumā A. O. Younes 
Said ģimenes locekļi tomēr ir ES pilsoņi, nevis trešās valsts pilsoņi.

Visbeidzot, Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīva 2003/109/EK paredz nosacījumus 
par pastāvīgas uzturēšanās statusa piešķiršanu un atņemšanu, ko nosaka dalībvalsts trešo 
valstu pilsoņiem, kas likumīgi dzīvo tās teritorijā, un attiecīgās tiesības. Lai lūgumraksta 
iesniedzējs gūtu labumu no sava statusa, dalībvalstī būtu likumīgi jāuzturas tikai 5 gadus, kas 
šajā gadījumā nav bijis, pieņemot, ka lūgumraksta iesniedzēja likumīgā uzturēšanās Maltā ilga 
no 20.06.2001. (laulības) līdz 28.11.2004. (laulības šķiršana).

Savā priekšlikumā Direktīvai par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā 
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uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (2005. gada 
1. septembra COM 2005(391)), Komisija ir ierosinājusi pieņemt kopīgus likumus par lēmumu 
par atgriešanos dalībvalstī izdošanu un īstenošanu. Saskaņā ar šo priekšlikumu dalībvalstij būs 
attiecīgi jāņem vērā trešās valsts pilsoņa ģimenes attiecību raksturs un stiprums un viņa 
uzturēšanās ilgums, īstenojot šo direktīvu. Šo direktīvu pašreiz apspriež Padome un EP. 
Gaidot direktīvas pieņemšanu, no tās nekādas tiesības neizriet. 

Secinājums

Iepriekš minēto iemeslu rezultātā diemžēl nav iespējams palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam, 
piemērojamo Kopienu tiesību dēļ.  

Tomēr, ja persona uzskata, ka viņa vai viņas pamattiesības – kā noteikts Eiropas Pamattiesību 
konvencijā – ir pārkāptas, viņš vai viņa drīkst iesniegt pieteikumu Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
par kompensācijas saņemšanu, kad visas pašmāju iespējas ir izsmeltas.
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