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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die momenteel in Denemarken verblijft met haar dochter (Deense nationaliteit), 
beschrijft uitvoerig de persoonlijke situatie waarin zij en haar dochter verkeren en die het voor 
haar onmogelijk maakt om naar het buitenland te reizen. Indienster was getrouwd met een 
Deens staatsburger met wie zij een dochter heeft die nu elf jaar oud is. Zij beschrijft haar 
uitzichtloze persoonlijke situatie in Denemarken, het gewelddadige gedrag van de vader 
jegens de dochter, die hun paspoorten heeft afgenomen zodat zij niet op reis zouden kunnen 
gaan, enz. Zij legt ook uit dat de Deense instanties en rechtbanken haar klachten niet serieus 
nemen, volgens haar omdat zij een vreemdeling is. Zij verzoekt het EP te onderzoeken hoe er 
in Denemarken wordt omgegaan met problemen waarmee buitenlandse vrouwen en meisjes 
kampen. Zij is van mening dat de Deense instanties de mensenrechten schenden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Uit hoofde van de Verdragen waarop de Europese Unie stoelt1, heeft de Commissie geen 
algemene bevoegdheden om bij de lidstaten te interveniëren op het vlak van de grondrechten. 
Zij kan uitsluitend optreden indien sprake is van een inbreuk op een Europese wet. 

                                               
1 Verdrag betreffende de Europese Unie en Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
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Overeenkomstig artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
hebben kinderen recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. 
Overeenkomstig artikel 51, lid 1 van het Handvest van de grondrechten zijn de lidstaten 
echter enkel onderhevig aan het Handvest wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer 
leggen. Dit betekent dat de Europese Unie geen algemene bevoegdheden heeft op het vlak van 
de rechten van het kind. 

Op grond van de informatie in het verzoekschrift lijken de door de Deense autoriteiten 
genomen besluiten met betrekking tot de dochter van indienster geen verband te houden met 
de tenuitvoerlegging van het recht van de Europese Unie. 

De door de Deense autoriteiten genomen besluiten lijken verband te houden met zaken als 
ouderlijke verantwoordelijkheid en voogdij, die niet onder de bepalingen van het EU-recht 
vallen. Het huidige EU-recht, met name Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid ("verordening Brussel IIbis"), is alleen van 
toepassing op de bevoegdheid en erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken in een andere 
lidstaat. Bovendien neemt Denemarken, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol 
betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, niet deel aan de 
aanneming van deze verordening en deze verordening is derhalve niet bindend voor, noch van 
toepassing in Denemarken.

Artikel 21 van het Handvest van de grondrechten verbiedt iedere discriminatie op grond van 
bijvoorbeeld geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Het Handvest 
verbiedt ook discriminatie op grond van nationaliteit, binnen de werkingssfeer van de 
Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen ervan. 

Op grond van de informatie in het verzoekschrift kan niet worden geconcludeerd dat de 
Deense autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van Europees recht beslissingen hebben genomen 
die discriminerend waren. Het beschreven gedrag van leden van het regionaal bestuur of 
ambtenaren van de rechtbank lijkt verband te houden met de discussie en procedures omtrent 
voogdijkwesties ten aanzien van de dochter van indienster. Hierbij gaat het vooral om het 
recht van de vader om toestemming te verlenen indien indienster met haar dochter naar het 
buitenland wil reizen.

Conclusie

Aangezien de zaak in dit verzoekschrift geen verband houdt met het EU-recht, kan de 
Europese Commissie geen actie ondernemen en niet interveniëren bij de Deense autoriteiten. 


