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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0363/2011, ktorú predkladá Barbara Anna Blaszak (poľská štátna 
občianka), o údajných svojvoľných opatreniach a diskriminácii na základe 
štátnej príslušnosti zo strany holandskej služby sociálneho zabezpečenia pre 
deti a mládež

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľke petície, ktorá mala predtým pobyt v Holandsku, bolo holandským súdom 
zverené do opatery dieťa, ktoré mala so svojím bývalým holandským partnerom, a jemu bolo 
priznané právo stretávať sa s dieťaťom. Po tom, ako sa obe strany pokúsili o únos dieťaťa, 
pričom predkladateľka petície bola zatknutá v Arnheme a nakrátko uväznená, je teraz vec 
pred holandským súdom a dieťa bolo rodičom násilne odňaté. Predkladateľka petície, ktorá 
má povolené stretávať sa s dieťaťom raz týždenne pod dozorom úradov, tvrdí, že holandská 
služba sociálneho zabezpečenia pre deti a mládež od nej žiada, aby sa s dieťaťom rozprávala 
po holandsky, čo predkladateľka petície považuje za diskrimináciu na základe štátnej 
príslušnosti. Predkladateľka petície, ktorá si nie je istá výsledkom prípadu, preto žiada 
Európsky parlament, aby jej pomohol vec vyriešiť.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. júla 2011. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. septembra 2011

Predkladateľke petície, ktorá mala predtým pobyt v Holandsku, bolo holandským súdom 
zverené do opatery dieťa, ktoré mala so svojím bývalým holandským partnerom, a jemu bolo 
priznané právo stretávať sa s dieťaťom. Po tom, ako sa obe strany pokúsili o únos dieťaťa, 
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pričom predkladateľka petície bola zatknutá v Arnheme a nakrátko uväznená, je teraz vec 
pred holandským súdom a dieťa bolo rodičom násilne odňaté. Predkladateľka petície, ktorá 
má povolené stretávať sa s dieťaťom raz týždenne pod dozorom úradov, tvrdí, že holandská 
služba sociálneho zabezpečenia pre deti a mládež od nej žiada, aby sa s dieťaťom rozprávala 
po holandsky, čo predkladateľka petície považuje za diskrimináciu na základe štátnej 
príslušnosti. Predkladateľka petície, ktorá si nie je istá výsledkom prípadu, preto žiada 
Európsky parlament, aby jej pomohol vec vyriešiť.
Poznámky Komisie k petícii

Podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie nemá Európska 
komisia všeobecnú právomoc zasiahnuť v členských štátoch v oblasti základných práv. Môže 
zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide o záležitosť, ktorá súvisí s právom Európskej únie. Podľa 
článku 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa jej ustanovenia vzťahujú na 
členské štáty výlučne vtedy, keď vykonávajú právo Únie.

Právo Únie v súčasnom znení (a najmä nariadenie (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel IIa)) 
upravuje len otázky súdnej právomoci, uznávania a presadzovania existujúcich rozsudkov 
v inom členskom štáte a konaní vo veci vrátenia detí v prípade ich únosu. Priznanie práv na 
opatrovníctvo či návštevy a spôsob ich uplatňovania neupravujú právne predpisy EÚ, ale 
vnútroštátne právne predpisy. V prípade, ktorý sa uvádza v petícii, je preto výlučne vecou 
členských štátov, aby zabezpečili dodržiavanie povinností v oblasti základných práv, ktoré im 
vyplývajú z medzinárodných dohôd (akou je Dohovor OSN o právach dieťaťa) a ich 
vnútorných právnych predpisov. 

Pokiaľ ide o rozhodnutie holandských orgánov, aby sa stretnutia pod dozorom úradov konali 
v holandskom jazyku, Komisia získala písomné vyjadrenia k podobným prípadom 
v Nemecku, ktoré nemecké orgány predložili Výboru pre petície1 a Komisii.

Z týchto vyjadrení vyplýva, že je možné, aby sa právo na návštevu vykonávalo pod dohľadom 
s cieľom chrániť dieťa pred rizikom únosu, nepriaznivými vplyvmi atď. V takom prípade 
možno požiadavku na výlučné používanie úradného jazyka členského štátu považovať za 
ďalšie opatrenie na ochranu záujmov dieťaťa. 

Keďže tieto vyjadrenia môžu byť relevantné z hľadiska tejto petície, povinnosť používať 
holandský jazyk počas návštev, na ktorých sa zúčastňuje a ktoré organizuje holandská služba 
sociálneho zabezpečenia pre deti a mládež, by mohla byť odôvodnená objektívnymi 
okolnosťami, nezávislá od štátnej príslušnosti príslušných osôb a primeraná na dosiahnutie 
legitímneho cieľa, ktorým je ochrana najlepších záujmov dieťaťa, a to najmä vzhľadom na 
osobitné okolnosti predchádzajúcich pokusov o únos dieťaťa.

Za týchto okolností by všetkým stranám pomohlo, keby miestna verejná správa dokázala 
zabezpečiť tlmočnícke služby ad hoc.

4. Odpoveď Komisie (revidovaná), doručená 28. septembra 2013

Po predložení ďalších dokumentov, ktoré predkladateľka predložila 24. apríla 2012, sa Výbor 
pre petície rozhodol túto petíciu znovu otvoriť. Z dokumentov a listu, ktoré boli zaslané 

                                               
1

Petícia 38/2006.
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Európskemu parlamentu, vyplynulo, že predkladateľka petície informuje Výbor pre petície 
o dvoch občianskoprávnych veciach, v ktorých koná súd v Amsterdame. Prvá vec sa týka 
žiadosti jej bývalého partnera, aby bola zbavená rodičovských práv. Druhá vec sa týka jej 
žiadosti o určenie rodičovského plánu.

Z pripojených dokumentov vyplýva, že otázky, ktorými sa konania zaoberajú, patria do 
právomoci členských štátov.

Právo Únie v súčasnom znení a najmä nariadenie (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel IIa) 
upravuje len otázky súdnej právomoci, uznávania a presadzovania existujúcich rozsudkov 
v inom členskom štáte a konaní vo veci vrátenia detí v prípade ich únosu. Priznanie práv na 
opatrovníctvo či návštevy a spôsob ich uplatňovania neupravujú právne predpisy EÚ, ale 
vnútroštátne právne predpisy. V prípade, ktorý sa uvádza v petícii, je preto výlučne vecou 
členských štátov, aby zabezpečili dodržiavanie povinností v oblasti základných práv, ktoré im 
vyplývajú z medzinárodných dohôd (akou je Dohovor OSN o právach dieťaťa) a ich 
vnútorných právnych predpisov. 

Vzhľadom na prvky uvedené v petícii a v súlade s predchádzajúcim oznámením Komisia 
nemôže v tejto veci konať, keďže nepatrí do jej právomoci.

Predkladateľka petície môže uplatniť svoje právo na nápravu na vnútroštátnej úrovni 
prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov, napríklad ombudsmana1 alebo súdov. 
Na získanie informácií o spôsobe, ako dosiahnuť nápravu vo svojom členskom štáte, sa 
predkladateľke odporúča prečítať si časť o základných právach na Európskom portáli 
elektronickej justície2. 

Okrem toho každý, kto sa domnieva, že boli porušené jeho práva alebo slobody zaručené 
Európskym dohovorom o ľudských právach, môže predložiť sťažnosť Európskemu súdu pre 
ľudské práva (Rada Európy, 67075 Štrasburg Cedex, Francúzsko3). Tento súd sa však môže 
sťažnosťou zaoberať až po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy.

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


