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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0363/2011, imressqa minn Barbara Anna Blaszak, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar l-allegati azzjoni arbitjarja u diskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità min-naħa tas-servizz Olandiż tal-welfare tat-tfal u l-adolexxenti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li kienet residenti fil-Pajjiżi l-Baxxi, ingħatat il-kustodja ta’ bintha mill-ex 
sieħeb Olandiż tagħha minn qorti Olandiża, u din il-qorti tat dritt għal aċċess lill-missier. 
Wara tentattiv ta’ ħtif tal-wild min-naħa taż-żewġ partijiet, li b’rabta miegħu l-petizzjonanta 
ġiet arrestata f’Arnhem u mibgħuta l-ħabs għal perjodu qasir, il-każ issa jinsab quddiem qorti 
Olandiża, filwaqt li t-tifla ttieħdet mingħand il-ġenituri tagħha. Il-petizzjonanta, li għandha 
aċċess sorveljat darba fil-ġimgħa, issostni li s-servizz Olandiż tal-welfare tat-tfal u l-
adolexxenti jirrikjedi li tuża l-Olandiż biex titkellem ma’ bintha, u hija tqis li dan 
jikkostitwixxi diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità. Il-petizzjonanta, li tesprimi inċertezzi 
dwar kif se jispiċċa l-każ tagħha, titlob għalhekk lill-Parlamanent Ewropew biex jappoġġjaha 
bil-kliem u bil-fatti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonanta, li kienet residenti fil-Pajjiżi l-Baxxi, ingħatat il-kustodja ta’ bintha mill-ex 
sieħeb Olandiż tagħha minn qorti Olandiża, u din il-qorti tat dritt għal aċċess lill-missier. 
Wara tentattiv ta’ ħtif tal-wild min-naħa taż-żewġ partijiet, li b’rabta miegħu l-petizzjonanta 
ġiet arrestata f’Arnhem u mibgħuta l-ħabs għal perjodu qasir, il-każ issa jinsab quddiem qorti 
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Olandiża, filwaqt li t-tifla ttieħdet mingħand il-ġenituri tagħha. Il-petizzjonanta, li għandha 
aċċess sorveljat darba fil-ġimgħa, issostni li s-servizz Olandiż tal-welfare tat-tfal u l-
adolexxenti jirrikjedi li tuża l-Olandiż biex titkellem ma’ bintha, u hija tqis li dan 
jikkostitwixxi diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità. Il-petizzjonanta, li tesprimi inċertezzi 
dwar kif se jispiċċa l-każ tagħha, titlob għalhekk lill-Parlamanent Ewropew biex jappoġġjaha 
bil-kliem u bil-fatti.
Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħa ġenerali biex tintervieni fil-qasam tad-
drittijiet fundamentali fl-Istati Membri. Hija tista’ tagħmel dan biss jekk kwistjoni tkun 
tirrigwarda l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Skont l-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma intiżi lill-Istati Membri 
biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni.

Il-liġi attwali tal-UE (u b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 “ir-Regolament 
Brussell IIa”) tirregola biss kwistjonijiet ta’ ġurisdizzjoni, rikonoxximent u infurzar ta’ 
sentenzi eżistenti fi Stat Membru ieħor, u ta’ proċeduri ta’ ritorn f’każ ta’ tfal maħtufin. L-
għoti tad-drittijiet ta’ kustodja jew tad-drittijiet ta’ żjarat u l-arranġamenti għall-eżerċitar 
tagħhom mhumiex irregolati mil-liġi tal-UE, iżda mil-liġi nazzjonali. Għalhekk, fir-rigward 
tal-kwistjoni msemmija fil-petizzjoni, huwa biss f’idejn l-Istati Membri li jiżguraw li l-
obbligazzjonijiet tagħhom li għandhom x’jaqsmu mad-drittijiet fundamentali - liema 
obbligazzjonijiet joħorġu mill-ftehimiet internazzjonali (bħal pereżempju l-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal) u mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom - jiġu rispettati. 

Fir-rigward tad-deċiżjoni tal-awtoritajiet Olandiżi li waqt il-laqgħat issorveljati għandha 
tintuża l-lingwa Olandiża, il-Kummissjoni rċeviet osservazzjonijiet bil-miktub dwar każijiet 
simili fil-Ġermanja li tressqu mill-awtoritajiet Ġermaniżi quddiem il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet1, kif ukoll quddiem il-Kummissjoni.

Dawn l-osservazzjonijiet jindikaw li huwa konċepibbli li d-dritt taż-żjarat jiġi eżerċitat taħt 
sorveljanza biex it-tfal jiġu protetti minn riskju ta’ ħtif, influwenzi negattivi, eċċ. F’tali każ, l-
obbligu li tintuża b’mod esklużiv il-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru jista’ jitqies bħala 
miżura oħra biex jiġu protetti l-interessi tat-tfal. 

Meta jitqies li dawn l-osservazzjonijiet jistgħu jkunu rilevanti għall-kuntest ta’ din il-
petizzjoni, l-obbligu li jintuża l-Olandiż, fil-każ ta’ żjarat li jkunu akkumpanjati u organizzati 
mis-servizz Olandiż tal-welfare tat-tfal u l-adolexxenti, jista’ jiġi ġġustifikat minn 
kunsiderazzjonijiet oġġettivi u jkun indipendenti min-nazzjonalità tal-persuni kkonċernati u 
proporzjonali mal-kisba ta’ objettiv leġittimu li huwa l-protezzjoni tal-aħjar interessi tat-tfal, 
b’mod partikolari fi ħdan il-kuntest speċifiku ta’ tentattiv preċedenti ta’ ħtif tagħhom.

F’ċirkostanzi bħal dawn, ikun ta’ għajnuna għall-partijiet kollha jekk is-servizzi pubbliċi 
lokali jkunu jistgħu jipprovdu servizzi ta’ interpretazzjoni ad hoc.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Settembru 2013

                                               
1 Il-Petizzjoni 38/2006.
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B’segwitu għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti addizzjonali mill-petizzjonanta fl-
24 ta’ April 2012, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet iddeċieda li jerġa’ jiftaħ din il-petizzjoni. 
Mid-dokumenti u mill-ittra mibgħuta lill-Parlament Ewropew, jidher li l-petizzjonanta qed 
tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar iż-żewġ każijiet ċivili pendenti fil-qorti 
f’Amsterdam. L-ewwel każ jikkonċerna t-talba mill-ex sieħeb tagħha biex din tiġi miċħuda 
mid-drittijiet parentali tagħha. It-tieni wieħed huwa relatat mal-applikazzjoni tagħha għad-
determinazzjoni ta’ pjan parentali.

Mid-dokumenti mehmuża jidher li l-kwistjonijiet intiżi fil-proċeduri jaqgħu taħt il-
kompetenza tal-Istati Membri.

Il-liġi attwali tal-UE u b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 (“ir-Regolament 
Brussell IIa”) tirregola biss kwistjonijiet ta’ ġurisdizzjoni, rikonoxximent u infurzar ta’ 
sentenzi eżistenti fi Stat Membru ieħor, u ta’ proċeduri ta’ ritorn f’każ ta’ tfal maħtufin. L-
għoti tad-drittijiet ta’ kustodja jew tad-drittijiet ta’ żjarat u l-arranġamenti għall-eżerċitar 
tagħhom mhumiex irregolati mil-liġi tal-UE, iżda mil-liġi nazzjonali. Għalhekk, fir-rigward 
tal-kwistjoni msemmija fil-petizzjoni, huwa biss f’idejn l-Istati Membri li jiżguraw li l-
obbligazzjonijiet tagħhom li għandhom x’jaqsmu mad-drittijiet fundamentali - liema 
obbligazzjonijiet joħorġu mill-ftehimiet internazzjonali (bħal pereżempju l-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal) u mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom - jiġu rispettati.

Abbażi tal-elementi pprovduti fil-petizzjoni, u f’konformità mal-komunikazzjoni preċedenti, 
il-Kummissjoni ma tistax issegwi dan il-każ, peress li l-kwistjoni ma taqax taħt il-kompetenza 
tagħha.

Il-petizzjonanta tista’ tfittex ġustizzja fil-livell nazzjonali permezz tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, bħall-ombudsman1 jew il-qrati. Għal informazzjoni dwar kif jinkiseb rimedju fl-
Istat Membru tagħha, il-petizzjonanta tista’ tikkonsulta t-taqsima tad-drittijiet fundamentali 
tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika2. 

Barra minn hekk, kull min iqis li d-drittijiet jew il-libertajiet tiegħu jew tagħha żgurati mill-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ġew miksura, jista’ jressaq ilment lill-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, 
France3). Madankollu, din il-Qorti tista’ tittratta lment biss wara li jkunu ntużaw ir-rimedji 
domestiċi kollha.

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


