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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0363/2011, внесена от Барбара Анна Блашак, с полско гражданство, 
относно предполагаемо своеволно действие и дискриминация на основание 
националност от страна на нидерландската служба за закрила на децата и 
младежите

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която преди е живяла в Нидерландия, е получила от 
нидерландски съд родителските права върху общото ѝ дете с нейния предишен 
нидерландски партньор, който е получил право на достъп до детето в качеството на 
негов баща. След като и двете страни са се опитали да отвлекат детето, поради което 
вносителката на петицията е била арестувана в Арнем и е лежала за кратък период в 
затвора, делото сега се разглежда пред нидерландски съд, а детето е било принудително 
преместено на разстояние от родителите. Вносителката на петицията, която има 
контролиран достъп до детето веднъж седмично, твърди, че нидерландската служба за 
закрила на децата и младежите изисква от нея да говори с детето на нидерландски език, 
което според нея представлява дискриминация на основание националност. 
Следователно вносителката на петицията, която е несигурна в изхода на делото, моли 
Европейския парламент да ѝ съдейства с думи и дела.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителката на петицията, която преди е живяла в Нидерландия, е получила от 
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нидерландски съд родителските права върху общото ѝ дете с нейния предишен 
нидерландски партньор, който е получил право на достъп до детето в качеството на 
негов баща. След като и двете страни са се опитали да отвлекат детето, поради което 
вносителката на петицията е била арестувана в Арнем и е лежала за кратък период в 
затвора, делото сега се разглежда пред нидерландски съд, а детето е било принудително 
преместено на разстояние от родителите. Вносителката на петицията, която има 
контролиран достъп до детето веднъж седмично, твърди, че нидерландската служба за 
закрила на децата и младежите изисква от нея да говори с детето на нидерландски език, 
което според нея представлява дискриминация на основание националност. 
Следователно вносителката на петицията, която е несигурна в изхода на делото, моли 
Европейския парламент да ѝ съдейства с думи и дела.

Коментари на Комисията относно петицията

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се 
намесва в действията на държавите членки в областта на основните права. Тя може да 
се намесва единствено тогава, когато става дума за правото на Европейския съюз. 
Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
разпоредбите на хартата се отнасят за държавите членки, единствено когато те прилагат 
правото на Съюза.

Понастоящем правото на ЕС (и по-специално Регламент (ЕО) № 2201/2003 („Регламент 
Брюксел IIa“)) урежда въпросите, свързани с юрисдикцията, с признаването и 
прилагането на съществуващите съдебни решения в друга държава членка и 
производството по връщане в случай на отвличане на деца. Предоставянето на право на 
попечителство или право на посещение и мерките за упражняването на тези права не се 
уреждат от правото на ЕС, а от националното право. Следователно по отношение на 
въпроса, повдигнат в петицията, държавите членки са тези, които носят отговорност за 
гарантиране на спазването на своите задължения по отношение на основните права, 
произтичащи от международни споразумения (напр. Конвенцията на ООН за правата на 
детето) и от националното законодателство. 

По отношение на решението на нидерландските органи, според което контролираните 
срещи следва да се провеждат на нидерландски език, Комисията е получила писмени 
наблюдения във връзка със сходни случаи в Германия, внесени от германските органи в 
комисията по петиции1, както и в Комисията.

Тези наблюдения показват, че е възможно правото на посещение да се упражнява под 
наблюдение, за да се предпази детето от риска да бъде отвлечено, от отрицателно 
влияние и т.н. В такъв случай налагането да се използва изключително официалният 
език на държавата членка може да бъде счетено за допълнителна мярка за защита на 
интересите на детето. 

Като се има предвид, че тези наблюдения могат да имат отношение към контекста на 
настоящата петиция, задължението за използване на нидерландски език в случай на 
посещения, които са с придружител или са организирани от нидерландската служба за 
                                               
1 Петиция 38/2006.
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закрила на децата и младежите, може да бъде оправдано по обективни съображения и 
независимо от националността на въпросните лица и пропорционално с оглед 
постигането на легитимната цел, която е защитата на висшите интереси на детето, по-
специално в контекста на предишни опити за отвличане на детето.

При тези обстоятелства би било полезно за всички страни, ако местните публични 
служби успеят да осигурят преводачески услуги ad hoc.

4. Отговор на Комисията (REV.), получен на 28 септември 2013 г.

След предоставянето на допълнителни документи от вносителката на петицията на 24 
април 2012 г. комисията по петиции реши да поднови разглеждането на тази петиция. 
Чрез документите и писмото, изпратени до Европейския парламент, вносителката на 
петицията изглежда информира комисията по петиции относно двете висящи 
граждански дела в съд в Амстердам. Първото дело се отнася до искане от бившия ѝ 
партньор да я лиши от родителски права. Второто дело е свързано с нейното заявление 
за определяне на план за упражняване на родителски права.

От приложените документи се създава впечатлението, че въпросите, които се 
разглеждат в рамките на двете производства, попадат в сферата на компетентност на 
държавите членки.

Понастоящем правото на ЕС (и по-специално Регламент (ЕО) № 2201/2003 
(„Регламент Брюксел IIa“) урежда единствено въпросите, свързани с юрисдикцията, с 
признаването и прилагането на съществуващите съдебни решения в друга държава 
членка и с производството по връщане в случай на отвличане на деца. Предоставянето 
на право на попечителство или право на посещение и мерките за упражняването на тези 
права не се уреждат от правото на ЕС, а от националното право. Следователно по 
отношение на въпроса, повдигнат в петицията, държавите членки са тези, които носят 
отговорност за гарантиране на спазването на своите задължения по отношение на 
основните права, произтичащи от международни споразумения (напр. Конвенцията на 
ООН за правата на детето) и от националното законодателство. 

Въз основа на елементите, предоставени в петицията, и в съответствие с предишното 
съобщение Комисията не може да продължи разглеждането на този случай, тъй като 
въпросът не е от нейната компетентност.

Вносителката на петицията може да реши да потърси правна защита на национално 
равнище чрез компетентните национални органи, например омбудсмана1 или 
съдилищата. Вносителката на петицията може да намери информация относно 
средствата за правна защита в своята държава членка на европейския портал за 
електронно правосъдие2, в раздела относно основните права.  

Освен това всеки, който счита, че са били нарушени неговите права или свободи, които 
се гарантират от Европейската конвенция за защита на правата на човека, може да 
подаде жалба в Европейския съд по правата на човека (адрес: Council of Europe, 67075 
Strasbourg Cedex, France3). Този съд обаче може да разгледа определена жалба 
единствено след като са били изчерпани всички средства за правна защита на 
                                               
1 http://www.nationaleombudsman.nl/
2 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-en.do
3 http://www.echr.coe.int/ECHR
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национално ниво.


