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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, šiuo metu su savo dukra dane gyvenanti Danijoje, išsamiai aprašo savo ir 
savo dukros padėtį, dėl kurios jos negali keliauti už Danijos ribų. Peticijos pateikėja buvo 
ištekėjusi už Danijos piliečio ir su juo susilaukė dukters, kuriai dabar 11 metų. Ji aprašo savo 
sunkią padėtį, susijusią su asmeniniu gyvenimu Danijoje, smurtinį tėvo elgesį su dukra, pasų 
slėpimą, dokumentų atėmimą siekiant neleisti joms keliauti ir pan. Ji taip pat aiškina, kad 
Danijos valdžios institucijos ir teismai nereaguoja į jos skundus, ir mano, jog taip yra todėl, 
kad ji yra užsienio valstybės pilietė. Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento pagalbos 
tiriant, kas Danijoje iš tikrųjų atsitinka į bėdą patekusioms moterims ir merginoms užsienio 
valstybių pilietėms. Ji mano, kad Danijos valdžios institucijos pažeidžia žmogaus teises.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Pagal Sutartis, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga1, Europos Komisija neturi bendrųjų 
įgaliojimų kištis į valstybių narių veiksmus pagrindinių teisių srityje. Ji gali taip elgtis tik 
jeigu klausimas susijęs su Europos Sąjungos teise.

                                               
1 Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo.
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Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį vaikai turi teisę į jų gerovei 
užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. Tačiau pagal ES pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 
dalį Chartijos nuostatos valstybėms narėms taikomos tik tuomet, kai jos įgyvendina Sąjungos 
teisės aktus. Tai reiškia, kad Europos Sąjunga neturi bendrųjų įgaliojimų nagrinėti vaiko teisių 
klausimus.

Remiantis šioje peticijoje pateikta informacija neatrodo, kad Danijos valdžios institucijų 
priimti sprendimai dėl peticijos pateikėjos dukros susiję su Europos Sąjungos teisės aktų 
įgyvendinimu.

Danijos valdžios institucijų priimti sprendimai, atrodo, susiję su tėvų pareigų ir globos 
klausimais, kurie nereglamentuojami ES teisės aktų nuostatomis. Galiojančiais ES teisės 
aktais, visų pirma Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, 
susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (vadinamojo Briuselio IIa 
reglamento) nuostatomis, reglamentuojami tik jurisdikcijos ir priimtų teismo sprendimų 
pripažinimo ir vykdymo kitoje valstybėje narėje klausimai. Be to, prie Europos Sąjungos 
sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 
ir 2 straipsniuose nustatyta tvarka Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą, todėl ji 
neprivalo jo laikytis ir šio reglamento nuostatos jai netaikomos.

ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje draudžiama bet kokia diskriminacija dėl, pvz., 
lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar 
tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, 
gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Šioje Chartijoje taip pat draudžiama 
diskriminacija dėl pilietybės Sutarčių taikymo srityje ir nepažeidžiant konkrečių jų nuostatų.

Remiantis šioje peticijoje pateikta informacija negalima daryti išvados, kad Danijos valdžios 
institucijos, įgyvendindamos Europos Sąjungos teisės aktus, priėmė diskriminacinius 
sprendimus. Aprašytas regioninės administracijos darbuotojų ar teismo pareigūnų elgesys, 
atrodo, susijęs su diskusijomis ir teismo byla dėl peticijos pateikėjos dukros globos klausimų. 
Visų pirma šiems klausimams priskiriama tėvo teisė duoti sutikimą, jeigu peticijos pateikėja 
kartu su dukra nori keliauti į užsienį.

Išvada

Kadangi ši peticija nesusijusi su ES teisės aktų įgyvendinimu, Europos Komisija negali imtis 
tolesnių veiksmų šiuo klausimu ar kištis į Danijos valdžios institucijų priimamus 
sprendimus.“


