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Suġġett: Petizzjoni 1420/2012 imressqa mis-Sa Yan Maria Li, minn Hong Kong, dwar 
l-aċċess għall-ġustizzja u l-ġlieda favur id-drittjiet tal-bniedem fid-
Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li bħalissa qiegħda tgħix mat-tifla tagħha (ta' ċittadinanza Daniża) fid-
Danimarka, tiddeskrivi fit-tul is-sitwazzjoni personali tagħha u dik ta' bintha li qed twassal 
biex tkun impossibbli għalihom li jivvjaġġaw 'il barra mid-Danimarka. Il-petizzjonanta kienet 
miżżewġa ma' ċittadin Daniż li miegħu kellha tifla, illum ta' 11-il sena. Hija tiddeskrivi s-
sitwazzjoni ddisprata tagħha tal-ħajja personali tagħhom fid-Danimarka, l-imġiba vjolenti tal-
missier lejn il-bint, il-fatt li ħeba l-passaporti tagħha, iżommhom milli jivvjaġġaw billi 
ssekwestra d-dokumenti tagħha, eċċ. Qiegħda tispjega wkoll kif l-awtoritajiet u l-qrati Daniżi 
qegħdin jinjoraw it-talbiet tagħha, u hi tħoss li dan minħabba li hi barranija. Qiegħda titlob 
għajnuna lill-PE biex jinvestiga x'qed jiġri lin-nisa u t-tfal barranin fil-bżonn, fid-Danimarka. 
Temmen li l-awtoritajiet Daniżi qed jiksru d-drittijiet tal-bniedem.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntablet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Skont it-Trattati li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea1, il-Kummissjoni ma għandha l-

                                               
1 It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
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ebda setgħat ġenerali li tintervjeni mal-Istati Membri fil-qasam tad-drittijiet fundamentali. 
Tista’ tintervjeni biss jekk tkun involuta kwistjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. 

Skont l-Artikolu 24(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, it-tfal 
għandhom id-dritt għall-protezzjoni u għall-kura meħtieġa għall-ġid tagħhom. Madankollu, 
skont l-Artikolu 51 (1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, id-dispożizzjonijiet tal-Karta jiġu 
indirizzati għall-Istati Membri biss meta jimplimentaw liġi tal-Unjoni. Dan ifisser li l-Unjoni
Ewropea ma għandhiex setgħat ġenerali fir-rigward tad-drittijiet tat-tifla. 

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta fil-petizzjoni, ma jidhirx li d-deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet Daniżi dwar bint il-petizzjonanta huma relatati mal-implimentazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni Ewropea. 

Id-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet Daniżi jidhru relatati mal-kwistjonijiet ta' 
responsabbiltà u l-kustodja tal-ġenituri li mhumiex irregolati minn dispożizzjonijiet tal-liġi
tal-UE. Il-liġi tal-UE kif inhi bħalissa, l-aktar ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 dwar il-
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u 
kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (‘ir-Regolament Brussell IIa’), jirregola biss
kwistjonijiet ta’ ġurisdizzjoni u ta’ rikonoxximent u infurzar ta’ sentenzi eżistenti fi Stat 
Membru ieħor. Barra minn hekk, id-Danimarka, skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-
pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabilixxi 
l-Kommunità Ewropea, mhijiex qed tipparteċipa fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
għaldaqstant mhix marbuta minnu u lanqas mhi soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

L-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tipprojbixxi kull forma ta’ 
diskriminazzjoni għar-raġuni bħas-sess, razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, karatteristiċi 
ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni politika jew ta’ natura oħra, appartenenza 
għal minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabilità, età, jew orjentazzjoni sesswali. Il-
Karta tipprojbixxi wkoll id-diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità, fl-ambitu tal-
applikazzjoni tat-Trattati u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika 
tagħhom. 

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta fil-petizzjoni, ma jistax jiġi konkluż li l-awtoritajiet
Daniżi ħadu deċiżjonijiet fl-implimentazzjoni tal-Liġi Ewropea li kienu diskriminatorji. L-
imġiba deskritta ta’ membri tal-amministrazzjoni reġjonali jew minn uffiċjali mill-Qorti 
kollha jidhru li huma marbuta mad-diskussjoni u l-proċeduri li jinvolvu kwistjonijiet ta’ 
kustodja tat-tifla tal-petizzjonanta. Dan jinkludi b’mod partikolari d-dritt għall-missier li 
jagħti l-kunsens tiegħu jekk il-petizzjonanta tixtieq li tivvjaġġa barra mill-pajjiż mat-tifla 
tagħha.

Konklużjoni

Peress li ma hemm l-ebda rabta mad-dritt tal-UE fir-rigward tal-petizzjoni, mhuwiex għalhekk 
possibbli għall-Kummissjoni Ewropea li ssegwi din il-kwistjoni jew tintervjeni mal-
awtoritajiet Daniżi. 


