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Verzoekschrift 0280/2006, ingediend door Aboulgasm Omar Younes Said (Libanese 
nationaliteit) over de intrekking van zijn recht op vrij verkeer na zijn scheiding van een 
Maltese burger

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Libanees die vroeger met een Maltese was getrouwd; zij hebben twee 
kinderen. Hij is van oordeel dat zijn fundamentele rechten werden geschonden omdat hij na 
de scheiding in de gevangenis terechtkwam, in afwachting van zijn uitzetting uit Malta 
krachtens de Maltese immigratiewet. Indiener, die sinds september 1999 in Malta woont, 
kreeg na zijn huwelijk in 2001 een verblijfsvergunning. Na de scheiding heeft hij echter geen 
Maltees visum aangevraagd. Evenmin heeft hij zijn vervallen paspoort vernieuwd, omdat hij 
niet van plan was naar het buitenland te reizen. Indiener wacht momenteel op de uitkomst van 
zijn beroep tegen de beslissing om hem Malta uit te zetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 augustus 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

De feiten

Indiener Aboulgas Omar Younes Said is een Libisch onderdaan die sinds 1999 in Malta
woont. Daar trad hij op 20 juni 2001 in het huwelijk met Larissa Cardona, die de Maltese 
nationaliteit bezit. Uit dit huwelijk werd twee dochters geboren, de tweeling Jamela en 
Miriam, beiden Maltese onderdanen. Larissa Cardona vroeg scheiding van tafel en bed en 
nietigverklaring van het huwelijk aan bij de Maltese burgerlijke rechtbank. Deze rechtbank 
heeft het huwelijk nietig verklaard op 28 november 2004. 

Toen de geldigheid van indieners paspoort was verlopen, heeft indiener geen visum 
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aangevraagd ter verlenging van zijn verblijf in Malta.

In 2006 hebben de Maltese autoriteiten krachtens artikel 4, lid 1, onder g) van de Maltese 
Immigratiewet een bevel tot uitzetting uitgevaardigd tegen indiener op grond van het feit dat 
hij over een visum moet beschikking om in Malta te kunnen verblijven, daar hij niet meer is 
getrouwd met een Maltese burger. Indiener is in hechtenis genomen in afwachting van een 
uitspraak over het beroep dat hij heeft aangetekend tegen het uitzettingsbevel. Indiener 
beweert dat zijn huidige situatie en zijn uitzetting uit Malta een regelmatig contact met zijn 
dochters in de weg zal staan.

In zijn verzoekschrift aan het Europees Parlement geeft indiener aan de wettigheid van het 
besluit van de Maltese overheid te betwisten, omdat dit besluit indruist tegen zijn recht en dat 
van zijn kinderen op gezinsleven. Hij beroept zich op artikel 7 en artikel 52, lid 3 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, op artikel 8 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens, op Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 
september 2003 inzake het recht op gezinshereniging en op Richtlijn 2003/109/EG van de 
Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van 
derde landen. Indiener heeft kopieën van zijn trouwakte en de geboorteaktes van zijn dochters 
meegestuurd met zijn verzoekschrift.

Het Europees Parlement heeft een kopie van Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden ter informatie meegestuurd met het verzoekschrift. 

Gemeenschapsrecht

De voormalige echtgenote van indiener is EU-burger overeenkomstig artikel 17 van het EG-
Verdrag, aangezien Malta toetrad tot de EU op 1 mei 2004. Zij woont in Malta. 

Het recht op gezinshereniging van EU-burgers in hun eigen lidstaat valt onder de bevoegdheid 
van de lidstaat van herkomst. 

Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden is niet van 
toepassing op indiener omdat zijn gewezen echtgenote noch momenteel, noch gedurende haar 
huwelijk met indiener verbleef in een andere lidstaat van de EU dan haar moederland Malta.

Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 
gezinshereniging is evenmin van toepassing op indieners situatie. Genoemde richtlijn heeft tot 
doel de voorwaarden te bepalen waaronder het recht op gezinshereniging uitgeoefend kan 
worden door onderdanen van derde landen die wettig verblijven op het grondgebied van een 
der lidstaten. In artikel 3, lid 1 van deze richtlijn is het volgende bepaald: “Deze richtlijn is 
van toepassing wanneer de gezinshereniger wettig in een lidstaat verblijft, in het bezit is van 
een door een lidstaat afgegeven verblijfstitel met een geldigheidsduur van één jaar of langer 
en reden heeft om te verwachten dat hem een permanent verblijfsrecht zal worden toegekend, 
indien de leden van zijn gezin onderdanen van een derde land met ongeacht welke status 
zijn.” In dit geval zijn de gezinsleden van indiener EU-burgers en geen onderdanen van derde 
landen. 
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Tot slot zijn in Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 de voorwaarden 
vastgesteld waaronder een lidstaat aan onderdanen van derde landen die legaal op zijn 
grondgebied verblijven de status van langdurig ingezetene kan toekennen, of deze status kan 
intrekken, en te bepalen welke rechten aan deze status verbonden zijn. Om deze status te 
kunnen genieten zou enkel een vijfjarig verblijf in een lidstaat vereist zijn, maar aan deze 
vereiste kan indiener niet voldoen omdat zijn wettig verblijf in Malta duurde van 20 juni 2001 
(huwelijksdatum) tot 28 november 2004 (uitspraak scheiding).

De Commissie heeft in haar voorstel van 1 september 2005 voor een richtlijn over 
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen 
van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (COM 2005(391))
gemeenschappelijke normen voorgesteld over het uitvaardigen en de tenuitvoerlegging van 
terugkeerbesluiten in de lidstaten. Overeenkomstig dit voorstel zou de lidstaat rekening 
moeten houden met de aard en de hechtheid van de familiebanden van indiener en de duur 
van zijn verblijf in de lidstaat bij de invoering van de richtlijn. Deze richtlijn is momenteel 
onderwerp van bespreking bij de Raad en het Europees Parlement. Zolang de richtlijn niet is 
aangenomen, kunnen er echter geen rechten aan worden ontleend.

Conclusie

Om de hierboven beschreven redenen is het helaas niet mogelijk om indiener bij te staan op 
basis van toepassing van het gemeenschapsrecht.

Wel kan eenieder die van mening is dat zijn of haar fundamentele rechten – zoals beschreven 
in de Europese conventie inzake de fundamentele rechten – geschonden zijn, zich voor 
genoegdoening wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wanneer er geen 
nationale beroepsmogelijkheden meer open staan.


