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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0363/2011, adresată de Barbara Anna Blaszak, de cetățenie poloneză, 
privind presupusele măsuri arbitrare și discriminarea pe motiv de naționalitate de 
către oficiul olandez de asistență socială pentru minori și tineret

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care a avut domiciliul în Țările de Jos, a primit drept de custodie asupra copilului 
său cu fostul partener de cetățenie olandeză de la un tribunal olandez, iar tatăl copilului a 
primit drept de vizită. După încercarea ambelor părți de a răpi copilul, acțiune pentru care 
petiționara a fost arestată în Arnhem și închisă pentru o perioadă scurtă de timp, litigiul este 
pendinte în prezent la o instanță olandeză, iar copilul a fost luat cu forța de la părinți. 
Petiționara, care are drept de întâlnire sub supraveghere o dată pe săptămână, susține că 
oficiul olandez de asistență socială pentru minori și tineret îi cere acesteia să vorbească în 
olandeză cu copilul, ceea ce aceasta consideră a fi discriminare pe motiv de naționalitate. Prin 
urmare, petiționara, care este nesigură în ceea ce privește soluționarea litigiului, roagă 
Parlamentul European să o asiste prin consiliere și luarea de măsuri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționara, care a avut domiciliul în Țările de Jos, a primit drept de custodie asupra copilului 
său cu fostul partener de cetățenie olandeză de la un tribunal olandez, iar tatăl copilului a 
primit drept de vizită. După încercarea ambelor părți de a răpi copilul, acțiune pentru care 
petiționara a fost arestată în Arnhem și închisă pentru o perioadă scurtă de timp, litigiul este 
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pendinte în prezent la o instanță olandeză, iar copilul a fost luat cu forța de la părinți. 
Petiționara, care are drept de întâlnire sub supraveghere o dată pe săptămână, susține că 
oficiul olandez de asistență socială pentru minori și tineret îi cere acesteia să vorbească în 
olandeză cu copilul, ceea ce aceasta consideră a fi discriminare pe motiv de naționalitate. Prin 
urmare, petiționara, care este nesigură în ceea ce privește soluționarea litigiului, roagă 
Parlamentul European să o asiste prin consiliere și luarea de măsuri.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni în statele membre în 
domeniul drepturilor fundamentale. Ea poate să facă acest lucru numai dacă chestiunea 
vizează legislația Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dispozițiile Cartei privesc statele membre doar 
atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.

Dreptul UE, în forma sa actuală [și în special Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 
(„Regulamentul Bruxelles IIa”)] reglementează doar chestiuni referitoare la jurisdicție, la 
recunoașterea și punerea în aplicare a hotărârilor existente în alt stat membru și la acțiunile în 
restituire în cazul copiilor răpiți. Acordarea dreptului de custodie sau a drepturilor de vizită și 
măsurile pentru exercitarea acestor drepturi sunt reglementate de dreptul național, nu de 
dreptul UE. Prin urmare, în chestiunea menționată în petiție, este numai de competența 
statelor membre să garanteze respectarea obligațiilor lor cu privire la drepturile fundamentale 
– astfel cum rezultă din acordurile internaționale (precum Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului) și din legislația lor internă. 

În ceea ce privește decizia autorităților olandeze ca întâlnirile sub supraveghere să aibă loc în 
limba olandeză, Comisia a primit observații în scris referitoare la cazuri similare din 
Germania sesizate de către autoritățile germane Comisiei pentru petiții1, precum și Comisiei.

Aceste observații indică faptul că este posibil ca dreptul la vizită să fie exercitat sub 
supraveghere pentru a proteja copilul de riscul răpirii, de influențele negative etc. În acest caz, 
impunerea utilizării în mod exclusiv a unei limbi oficiale a statului membru poate fi 
considerată o măsură suplimentară de protecție a intereselor copilului. 

Având în vedere că aceste observații ar putea fi relevante în contextul prezentei petiții, 
obligația privind utilizarea limbii olandeze, în cazul vizitelor care sunt supravegheate și 
organizate de oficiul olandez de asistență socială pentru minori și tineret, ar putea fi justificată 
din considerente obiective și independent de naționalitatea persoanelor în cauză, în măsura în 
care aceasta este necesară atingerii unui obiectiv legitim precum protecția intereselor 
copilului, în special în contextul specific al unor încercări anterioare de răpire a acestuia.

În astfel de circumstanțe, ar fi util pentru toate părțile ca serviciile publice locale să poată 
furniza servicii de interpretariat ad-hoc.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 septembrie 2013
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Petiția nr. 38/2006
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Ca urmare a depunerii de către petiționară a documentelor suplimentare la 24 aprilie 2012, 
Comisia pentru petiții a hotărât redeschiderea acestui caz. Din documentele și scrisoarea 
trimise către Parlamentul European, s-ar părea că petiționara informează Comisia pentru 
petiții cu privire la două cazuri civile pendinte la instanța din Amsterdam.  Primul caz se 
referă la solicitarea fostului partener de viață al petiționarei ca acesteia să-i fie interzise 
drepturile părintești. Al doilea caz privește cererea depusă de petiționară pentru stabilirea unui 
plan parental.

Din documentele atașate ar părea că problemele abordate în cadrul procedurilor intră în 
competența statelor membre.

Dreptul UE, în forma sa actuală și în special Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 
(„Regulamentul Bruxelles IIa”) reglementează doar chestiuni referitoare la jurisdicție, la 
recunoașterea și punerea în aplicare a hotărârilor existente în alt stat membru și la acțiunile de 
restituire în cazul copiilor răpiți. Acordarea dreptului de custodie sau a drepturilor de vizită și 
măsurile pentru exercitarea acestor drepturi sunt reglementate de dreptul național, nu de 
dreptul UE. Prin urmare, în chestiunea menționată în petiție, ține numai de competența 
statelor membre să garanteze respectarea obligațiilor lor cu privire la drepturile fundamentale 
– astfel cum rezultă din acordurile internaționale (precum Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului) și din legislația internă a acestora. 

În baza elementelor puse la dispoziție în această petiție și în conformitate cu comunicările 
anterioare, Comisia nu poate urmări acest caz, întrucât chestiunea nu ține de competența sa.

Petiționara poate face recurs la nivel național, prin intermediul autorităților naționale 
competente, precum un Ombudsman1 sau instanțele judecătorești. Pentru informații privind 
modul de obținere a unei căi de atac în statul membru din care face parte, petiționara poate 
consulta secțiunea referitoare la drepturile fundamentale de pe portalul european e-justiție2. 

În plus, o persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau libertățile garantate de 
Convenția europeană a drepturilor omului poate înainta o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (Consiliul Europei, 67075 Strasbourg - Cedex, Franța3). Cu toate acestea, 
Curtea nu poate trata o plângere decât în cazul în care au fost epuizate toate căile de atac la 
nivel intern.

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


