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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0363/2011 af Barbara Anna Blaszak, polsk statsborger, om den 
nederlandske børne- og ungdomsforsorgs påståede arbitrære 
foranstaltninger og forskelsbehandling på grundlag af nationalitet

1. Sammendrag

Andrageren, der tidligere har været bosat i Nederlandene, blev af en nederlandsk domstol 
tilkendt forældreretten til hendes og hendes nederlandske ekspartners fælles barn, hvortil 
barnefaderen fik samkvemsret. Efter begge parters gensidige forsøg på at bortføre barnet, i 
forbindelse hvormed andrageren blev arresteret i Arnhem og fængslet i en kortere periode, 
verserer sagen nu for en nederlandsk domstol, og barnet er tvangsfjernet fra forældrene. 
Andrageren, der har overvåget samvær en gang om ugen, hævder, at den nederlandske børne-
og ungdomsforsorg kræver, at hun taler nederlandsk med barnet, hvilket hun betragter som 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Andrageren, der er usikker med hensyn til 
udkommet af sagen, beder derfor Europa-Parlamentet om at hjælpe hende med råd og dåd.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2011). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Andrageren, der tidligere har været bosat i Nederlandene, blev af en nederlandsk domstol 
tilkendt forældreretten til hendes og hendes nederlandske ekspartners fælles barn, hvortil 
barnefaderen fik samværsret. Efter begge parters gensidige forsøg på at bortføre barnet, i 
forbindelse hvormed andrageren blev arresteret i Arnhem og fængslet i en kortere periode, 
verserer sagen nu for en nederlandsk domstol, og barnet er tvangsfjernet fra forældrene. 
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Andrageren, der har overvåget samvær en gang om ugen, hævder, at den nederlandske børne-
og ungdomsforsorg kræver, at hun taler nederlandsk med barnet, hvilket hun betragter som 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Andrageren, der er usikker med hensyn til 
udkommet af sagen, beder derfor Europa-Parlamentet om at hjælpe hende med råd og dåd.
Kommissionens bemærkninger til andragendet

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i sager om 
grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne. Kommissionen kan kun gribe ind, hvis 
spørgsmålet henhører under EU-retten. I henhold til artikel 51, stk. 1, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder er chartrets bestemmelser alene rettet til 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten.

I dens nuværende form omfatter EU-lovgivningen (og særligt forordning (EF) nr. 2201/2003 
(Bruxelles II (a)-forordningen)) kun kompetenceområder samt anerkendelse og fuldbyrdelse 
af eksisterende domme i en anden medlemsstat og tilbagegivelse i sager om barnebortførelse.
Tildeling af forældremyndighed og samværsret og ordningerne vedrørende udøvelsen heraf 
reguleres ikke af EU-lovgivningen, men den nationale lovgivning. Hvad angår den sag, der 
beskrives i andragendet, er det således alene medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at deres 
forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder – på grundlag af internationale aftaler 
(såsom FN's konvention om barnets rettigheder) og deres interne lovgivning – bliver 
overholdt. 

Hvad angår de nederlandske myndigheders beslutning om, at de overvågede møder bør 
gennemføres på nederlandsk, har Kommissionen modtaget skriftlige udtalelser om tilsvarende 
sager i Tyskland, som de tyske myndigheder har sendt til Udvalget for Andragender1 samt til 
Kommissionen.

Det fremgår af disse udtalelser, at det er tænkeligt, at samværsretten udøves under 
overvågning for at beskytte et barn mod risiko for bortførelse, negativ påvirkning osv. Når det 
i et sådant tilfælde kræves, man udelukkende taler medlemsstatens officielle sprog, kan det 
betragtes som en yderligere foranstaltning til beskyttelse af barnets tarv. 

Da disse udtalelser kan være relevante i forbindelse med andragendet, kunne forpligtelsen til 
at tale nederlandsk i forbindelse med samvær, som er overvåget og organiseret af 
nederlandske børne- og ungdomsforsorg, være begrundet af objektive overvejelser og være 
uafhængig af de pågældende personers nationalitet og stå i et rimeligt forhold til opnåelsen af 
et legitimt mål, nemlig beskyttelse af barnets tarv, navnlig i lyset af de tidligere forsøg på at 
bortføre barnet.

Under sådanne omstændigheder ville det være nyttigt for alle parter, hvis lokale offentlige 
tjenester kunne yde ad hoc-tolkebistand."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 28. september 2013

Efter indgivelsen af yderligere dokumenter fra andrageren den 24. april 2012 besluttede 
Udvalget for Andragender at genåbne dette andragende. Med disse dokumenter og brevet, der 

                                               
1

Andragende 38/2006.
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er sendt til Europa-Parlamentet, informerer andrageren Udvalget om Andragender om de to 
verserende civile sager ved retten i Amsterdam. Den første sag vedrører anmodningen fra 
hendes tidligere partner om at fratage hende hendes forældrerettigheder. Den anden er 
relateret til hendes ansøgning om fastlæggelse af samværsordning.

Af de vedlagte dokumenter fremgår det, at de spørgsmål, der behandles i sagen, hører under 
medlemsstaternes kompetence.

I dens nuværende form omfatter EU-lovgivningen (og særligt forordning (EF) nr. 2201/2003 
(Bruxelles II (a)-forordningen)) kun kompetenceområder samt anerkendelse og fuldbyrdelse 
af eksisterende domme i en anden medlemsstat og tilbagegivelse i sager om barnebortførelse. 
Tildeling af forældremyndighed og samværsret og ordningerne vedrørende udøvelsen heraf 
reguleres ikke af EU-lovgivningen, men den nationale lovgivning. Hvad angår den sag, der 
beskrives i andragendet, er det således alene medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at deres 
forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder – på grundlag af internationale aftaler 
(såsom FN's konvention om barnets rettigheder) og deres interne lovgivning – bliver 
overholdt. 

Baseret på oplysningerne i andragendet, og i tråd med den tidligere meddelelse, kan 
Kommissionen ikke forfølge denne sag, da sagen falder uden for dens kompetence.

Andrageren kan overveje at klage på nationalt plan til kompetente myndigheder såsom en 
ombudsmand1 eller domstolene. For information om, hvordan der kan iværksættes retsmidler i 
andragerens medlemsstat, henvises andrageren til at læse afsnittet om grundlæggende 
rettigheder på den europæisk e-justice-portal2. 

Herudover kan enhver, som mener, at hans eller hendes grundlæggende rettigheder eller 
frihedsrettigheder, som er sikret gennem den europæiske menneskerettighedskonvention, er 
blevet krænket, indsende en klage til Europarådets Menneskerettighedsdomstol (Europarådet, 
67075 Strasbourg-Cedex, Frankrig3). Domstolen må dog kun behandle en klage, når alle 
nationale retsmidler er blevet opbrugt.

                                               
1 http://www.nationaleombudsman.nl/
2 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-en.do
3 http://www.echr.coe.int/ECHR


