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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1420/2012, внесена от г-жа Ян Мария Ли, с хонгконгско 
гражданство, относно достъпа до правосъдие и борбата за правата на човека 
в Дания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която понастоящем пребивава в Дания с дъщеря си (с 
датско гражданство), описва пространно личното си положение и това на дъщеря си, 
което ги възпрепятства да пътуват извън Дания. Вносителката на петицията е била 
омъжена за датски гражданин, с когото има дъщеря, която сега е на 11 години. Тя 
описва отчайващото положение на личния им живот в Дания, агресивното поведение на 
бащата към дъщерята, който крие документите им, за да им попречи да пътуват и т.н. 
Тя също така описва как датските органи и съдилища се отнасят към нейните искания с 
пренебрежение, което според нея се дължи на факта, че е чужденка. Тя търси помощ от 
ЕП, за да разследва какво се случва с изпадналите в нужда жени и момичета чужденки 
в Дания. Тя счита, че датските органи нарушават правата на човека.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Съгласно договорите, на които е основан Европейския съюз1, Европейската комисия не 
разполага с общи правомощия да се намесва в действията на държавите членки в 
                                               
1 Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз.
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областта на основните права. Тя може да направи това единствено когато става дума за 
правото на Европейския съюз.

Съгласно член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз децата имат 
право да получават закрила и грижите, необходими за благоденствието им. Въпреки 
това, съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права разпоредбите на 
хартата се отнасят за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на 
Съюза. Това означава, че Европейският съюз не разполага с общи правомощия по 
отношение на правата на детето.

От предоставената в петицията информация не изглежда решенията, взети от датските 
органи по отношение на дъщерята на вносителката на петицията, да са свързани с 
прилагането на правото на Съюза.

Решенията, взети от датските органи, изглежда са свързани с въпроси в областта на 
родителската отговорност и родителските права, които не са уредени с разпоредби на 
правото на ЕС. Понастоящем правото на ЕС, и по-специално Регламент (ЕО) № 
2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения 
по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност („Регламент Брюксел 
IIa“), урежда единствено въпроси относно юрисдикцията, признаването и 
изпълнението на съдебни решения в друга държава членка. Освен това Дания, в 
съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към 
Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, не 
участва в приемането на този регламент и следователно не се задължава с него, нито е 
субект на неговото прилагане.

Член 21 от Хартата на основните права забранява всяка форма на дискриминация, 
основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, 
генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други 
мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация. Хартата също така забранява 
дискриминацията, основана на гражданството, в областта на прилагане на Договорите и 
без да се засягат техните особени разпоредби.

Въз основа на информацията, предоставена в петицията, не може да се направи 
заключението, че датските органи са взели решения при прилагането на европейското 
право, които са дискриминационни. Описаното поведение на членовете на 
регионалната администрация или длъжностните лица в съда изглежда е свързано с 
разискванията и производствата във връзка с въпросите за родителските права над 
дъщерята на вносителката на петицията. Това включва по-специално правото на бащата 
да даде съгласието си, ако вносителката на петицията желае да пътува в чужбина с 
дъщеря си.

Заключение

Тъй като петицията не е свързана по никакъв начин с правото на ЕС, не е възможно 
Европейската комисия да предприеме последващи действия по този въпрос или да се 
намеси в действията на датските органи.


