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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Petiţia 0280/2006 prezentată de dl Aboulgasm Omar Younes Said (de naţionalitate 
libaneză) privind revocarea libertăţii de mişcare în Malta în urma divorţului acestuia de 
o cetăţeană malteză.

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul, resortisant libanez la un moment dat căsătorit cu o cetăţeană malteză, tată a doi 
copii, consideră îi sunt încălcate drepturile sale fundamentale întrucât, în urma divorţului, a 
fost condamnat la detenţie confruntându-se cu situaţia expulzării sale din Malta în temeiul
Actului maltez privind imigrarea. Petiţionarul, care a locuit în Malta începând cu septembrie 
1999, a obţinut un permis de şedere în 2001 după căsătorie. Totuşi, nu a depus o solicitare 
pentru viza malteză după divorţ şi nu şi-a reînnoit paşaportul expirat, întrucât nu intenţiona să 
călătorească în străinătate. În prezent, petiţionarul se află în aşteptarea rezultatului apelului 
înaintat împotriva deciziei de a fi expulzat din Malta.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 3 august 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură). 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007. 

Faptele

Petiţionarul, dl. Younes Said, este un resortisant libanez care a sosit în Malta în 1999. El s-a 
căsătorit cu dra Larissa Cardona, resortisant maltez, pe data de 20 iunie 2001. Cuplul are două 
fiice, Jamela şi Miriam, ambele resortisanţi maltezi. Doamna Cardona a iniţiat procedurile de 
separare legală şi anulare a căsătoriei la Tribunalul Civil maltez ceea ce a condus la o sentinţă 
emisă la data de 28 noiembrie 2004 cu privire la anularea căsătoriei.

Paşaportul domnului Younes a expirat şi acesta nu a depus o cerere pentru a-şi extinde 
şederea în Malta.

În 2006, autorităţile malteze au emis un ordin de expulzare împotriva domnului Younes Said 
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în conformitate cu secţiunea 4 (1) a Actului privind imigrarea pe considerentul că acesta are 
nevoie de viză de şedere în Malta întrucât nu mai este căsătorit cu o persoană având cetăţenie 
malteză. El se află în detenţie în aşteptarea rezultatului apelului împotriva ordinului de 
expulzare. El pretinde că situaţia sa prezentă şi expulzarea din Malta vor împiedica un contact 
regulat cu fiicele sale.

În petiţia sa adresată Parlamentului European, dl. Younes Said recuză caracterul legal al 
deciziei adoptate de autorităţile malteze, care afectează dreptul său, precum şi al copiilor săi la 
o viaţă de familie. El invocă Articolele 7 şi 52 alineatul (3) din Carta UE a Drepturilor 
Fundamentale, Articolul 8 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului, 
Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea 
familiei şi Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul 
resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung. El anexează certificatul de 
căsătorie ca şi certificatele de naştere ale fiicelor sale.

O copie a Directivei 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi 
şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora
este anexată de către Parlamentul European la petiţie, în scop de informare.

În drept

Doamna Cardona, fosta soţie a domnului Younes, este cetăţean UE, în conformitate cu 
Articolul 17 al Tratatului CE, deoarece Malta a aderat la UE pe data de 1 mai 2004. Ea are 
domiciliul în Malta.

Dreptul cetăţenilor UE la reîntregirea familiei în propriile state membre este de competenţa 
statelor membre de origine.

Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora nu este 
aplicabilă în cazul petiţionarului, deoarece doamna Cardona nu a avut domiciliul în alt stat 
membru UE decât în cel natal, nici în prezent şi nici pe perioada căsătoriei cu domnul Younes 
Said.

Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea 
familiei nu se aplică nici în cazul lui. Această Directivă are ca scop determinarea condiţiilor 
privind exercitarea dreptului la reîntregirea familiei în cazul resortisanţilor ţărilor terţe care au 
reşedinţa în mod legal pe teritoriul statelor membre. În conformitate cu articolul 3, alineatul 
(1) al aceleiaşi Directive „(...) atunci când susţinătorul reîntregirii este titularul unui permis de 
şedere eliberat de un stat membru pentru o perioadă de valabilitate mai mare sau egală cu un 
an, care are perspective întemeiate de a obţine un drept de şedere permanent, dacă membrii 
familiei sale sunt resortisanţi ai unei ţări terţe, indiferent de statutul lor juridic”. În această 
situaţie, membrii familiei domnului Younes Said sunt cetăţeni UE şi nu resortisanţi ai unei ţări 
terţe.

În sfârşit, Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 stabileşte condiţiile de 
acordare şi de retragere a statutului de rezident pe termen lung acordat de un stat membru 
resortisanţilor ţărilor terţe care au reşedinţa legală pe teritoriul său, precum şi drepturile 
aferente. Pentru ca petiţionarul să beneficieze de acest statut, ceea ce se solicită este numai o 
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şedere legală pe o perioadă de 5 ani pe teritoriul unui stat membru, cerinţă care nu este 
îndeplinită în acest caz, luând în considerare faptul că durata legală de şedere în Malta a 
petiţionarului a fost din 20.06.2001 (data căsătoriei) până la data de 28.11.2004 (data 
divorţului). 

În propunerea sa pentru o directivă privind standardele şi procedurile comune în statele 
membre de returnare a resortisanţilor unei ţări terţe a căror şedere este ilegală 
(COM2005(391)) din 1 septembrie 2005, Comisia a propus reguli comune privind emiterea şi 
punerea în aplicare a deciziilor de returnare în statele membre. În conformitate cu această 
propunere, în momentul punerii în aplicare a Directivei, statele membre vor trebui să acorde 
atenţia cuvenită naturii şi solidităţii relaţiilor de familie ale resortisanţilor unei ţări terţe ca şi 
duratei de şedere a acestora . Aceasta Directivă se află în prezent în dezbaterea Consiliului şi a 
Parlamentului European. În aşteptarea adoptării acesteia, nu pot fi aduse în discuţie drepturi 
derivând din aceasta.

Concluzie

Având în vedere argumentele evidenţiate mai sus, nu este din păcate posibil să se acorde 
asistenţă petiţionarului pe baza legislaţiei comunitare existente.

Totuşi, dacă o persoană este de părere că drepturile sale fundamentale – aşa cum au fost 
stabilite prin Convenţia Europeană a Drepturilor Fundamentale – nu au fost respectate, 
ace(a)sta poate iniţia o cale de atac la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după epuizarea 
căilor interne.


