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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0280/2006 mressqa mis-Sur Aboulgasm Omar Younes Said (Libaniż) dwar ir-
revoka tal-moviment ħieles tiegħu f’Malta wara li ddivorzja ċittadina Maltija.  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, ta’ nazzjonalità Libjana u li kien miżżewweġ lil ċittadina Maltija, 
missier ta’ żewġt itfal, jikkonsidra li d-drittijiet fundamentali tiegħu ma ġewx irrispettati billi, 
wara d-divorzju, safa detenut waqt li beda jiffaċċja l-possibilità li jitkeċċa minn Malta skond 
l-Att dwar l-Immigrazzjoni ta’ Malta. Dak li ressaq il-petizzjoni li kien ilu jgħix f’Malta sa 
minn Settembru 1999, akkwista permess ta’ residenza wara ż-żwieġ fl-2001. Iżda hu 
m’applikax għal viża Maltija wara d-divorzju u ma ġeddidx il-passaport skadut tiegħu, billi 
ma kellux l-intenzjoni li jsiefer. Bħalissa dak li ressaq il-petizzjoni qed jistenna r-riżultat ta’ l-
appell tiegħu kontra d-deċiżjoni li jitkeċċa minn Malta.

2. Ammissibiltà

Dikjarata ammissibbli fit-3 t’Awwissu 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni taħt ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Fatti

Dak li ressaq il-petizzjoni, is-Sur Younes Said, ta’ nazzjonalità Libaniża wasal f’Malta fl-
1999. Huwa żżewweġ lis-sinjorina Larissa Cardona, ċittadina Maltija, fl-20 ta’ Ġunju 2001. 
Il-koppja għandhom tewmin bniet, Jamela u Miriam, it-tnejn ċittadini Maltin. Is-sinjura 
Cardona bdiet proċeduri ta’ separazzjoni u annullament taż-żwieġ fil-Qrati Ċivili Maltin li 
wasslu għall-annullament taż-żwieġ maħruġ fit-28 ta’ Novembru 2004.  

Il-passaport tas-Sur Younes skada u hu m’applikax għall-viża biex itawwal il-qagħda tiegħu 
f’Malta.
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Fl-2006 l-awtoritajiet Maltin ħarġu ordni ta’ tkeċċija kontra s-Sur Younes Said skond sezzjoni 
4 (1) (g) ta’ l-att dwar l-Immigrazzjoni għar-raġuni li hu għandu bżonn viża biex joqgħod 
f’Malta billi m’għadux miżżewweġ lil ċittadina Maltija. Huwa qed jinżamm arrestat jistenna 
deċiżjoni t’appell kontra l-ordni tat-tkeċċija tiegħu. Huwa jsostni li s-sitwazzjoni preżenti 
tiegħu u t-tkeċċija tiegħu minn Malta mhix se tħallih ikollu kuntatt regolari ma’ wliedu. 

Fil-petizzjoni tiegħu lill-Parlament Ewropew is-Sur Younes jisfida l-legalità tad-deċiżjoni 
meħuda mill-awtoritajiet Maltin, li taffettwa d-dritt tiegħu u ta’ wliedu għal ħajja familjari. 
Huwa jsemmi Artikoli 7 u 52 (3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea, 
Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem, id-Direttiva 
tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja 
u d-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru 2003 dwar l-istatus ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul. Huwa jehmeż iċ-ċertifikati taż-żwieġ tiegħu u ċ-
ċertifikati tat-twelid ta’ wliedu. 

Kopja tad-Direttiva 2004/38/KE tad-29 t’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ l-
Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta’ 
l-Istati Membri hija mehmuża mill-Parlament Ewropew mal-petizzjoni għal aktar 
informazzjoni.  

Fil-Liġi

Is-sinjura Cardona, l-ex mara tas-Sur Younes, hija ċittadina ta’ l-UE skond Artiklu 17 tat-
Trattat tal-KE la darba Malta daħlet fl-UE nhar l-1 ta’ Mejju 2004. Hija toqgħod f’Malta. 

Id-dritt tar-riunifikazzjoni tal-familja taċ-ċittadini ta’ l-UE fil-pajjiż Membru tagħhom stess, 
jaqa’ taħt il-kompetenza ta’ l-Istat Membru t’oriġini. 

Id-Direttiva 2004/38/KE tad-29 t’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni u tal-
membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta’ l-Istati 
Membri mhux applikabbli għal dak li ressaq il-petizzjoni billi s-sinjorina Cardona la bħalissa 
u lanqas matul iż-żwieġ mas-Sur Younes Said ma għexet f’xi Stat Membru ta’ l-UE għajr dak 
tagħha.

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għal 
riunifikazzjoni tal-familja ma tapplikax lanqas għall-każ tiegħu. Id-Direttiva għandha l-għan li 
tiddetermina l-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja minn 
ċittadini ta’ nazzjonalità ta’ pajjiżi terzi li jkunu qed joqogħdu skond il-liġi fit-territorju ta’ l-
Istati Membri. Skond Artikolu 3.1 ta’ l-istess Direttiva din tapplika "(…) fejn l-isponsor 
għandu permess ta' residenza maħruġ minn Stat Membru għal perjodu ta' validita ta' sena jew 
iktar li għandu prospetti raġonevoli li jikseb id-dritt ta' residenza permanenti, jekk il-membri 
tal-familja tiegħu jew tagħha huma ċittadini ta' pajjiżi terzi ta' status ikun xi jkun.”. F’dan il-
każ il-membri tal-familja tas-Sur Younes Said iżda huma ċittadini ta’ l-UE, mhux ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi.  

Fl-aħħar, id-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru  2003 tistabbilixxi t-
termini għall-għoti u t-tneħħija ta’ l-istejtus ta’ residenza għal perjodu twil konċess minn Stat 
membru b’relazzjoni ma’ ċittadini minn pajjiżi terzi li legalment qed jgħixu fit-territorju 
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tiegħu, u d-drittijiet relatati ma’ dan. Biex dak li ressaq il-petizzjoni jibbenefika minn dan l-
istejtus, ikun hemm bżonn biss ta’ ħames snin ta’ residenza legali fi Stat Membru, liema 
kondizzjoni madankollu ma ntlaħqitx f’dan il-każ, ġaladarba l-qagħda legali f’Malta ta’ dak li 
ressaq il-petizzjoni damet mill-20/6/2001 (żwieġ) sat-28/11/2004 (divorzju).

Fil-proposta tagħha għal Direttiva dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-
ritorn ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (COM 2005(391) 
tal-1 ta’ Settembru 2005), il-Kummissjoni pproponiet regoli komuni dwar il-ħruġ u l-infurzar 
ta’ deċiżjonijiet ta’ ritorn fl-Istat Membru. Skond din il-proposta, l-Istat Membru jkollu jieħu 
in konsiderazzjoni n-natura u s-solidità tar-relazzjonijiet tal-familja taċ-ċittadin minn pajjiż 
terzi u d-dewmien tal-qagħda tiegħu meta tiġi implimentata d-Direttiva. Din id-Direttiva 
qiegħda bħalissa tiġi diskussa mill-Kunsill u l-PE. Sakemm tiġi addottata l-ebda drittijiet ma 
jistgħu joħorġu minnha.  

Konklużjoni

Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, sfortunatament mhux possibli li dak li ressaq il-
petizzjoni jiġi megħjun  fuq il-bażi tal-liġi tal-Komunità. 

Madankollu, jekk persuna tħoss li d-drittijiet tiegħu jew tagħha - kif inhuma mpoġġija  fil-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet Fundamentali - ġew miksura, hu jew hi j/tista’ 
j/tapplika l-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem għal rimedju, wara li jiġu eżawriti ir-
rimedji domestiċi kollha.  
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