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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1420/2012, którą złożyła Yan Maria Li (Hong Kong) w sprawie 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości i walki o przestrzeganie praw człowieka 
w Danii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, przebywająca obecnie w Danii razem z córką (która posiada duńskie 
obywatelstwo), w zawiły sposób opisuje sytuację, w której znalazła się zarówno ona, jak i jej 
córka i która uniemożliwia im wyjechanie z Danii. Składająca petycję była żoną obywatela 
Danii, z którym ma jedenastoletnią córkę. Opisuje swoją rozpaczliwą sytuację i historię życia 
w Danii, brutalne traktowanie jej córki przez ojca, przypadki ukrywania przez niego ich 
paszportów, zakazywanie podróżowania poprzez odbieranie dokumentów itp. Składająca 
petycję opisuje również brak reakcji duńskich władz i sądów na jej skargi, co jej zdaniem 
wynika z faktu, że jest cudzoziemką. Zwraca się ona do PE o pomoc w zbadaniu, jak w Danii 
traktowane są cudzoziemki (dorosłe kobiety i dziewczynki) znajdujące się w ciężkiej sytuacji. 
Twierdzi, że duńskie władze naruszają prawa człowieka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Traktaty, które są podstawą Unii Europejskiej1, nie nadają Komisji Europejskiej ogólnych 
uprawnień do interweniowania w państwach członkowskich w zakresie praw podstawowych. 

                                               
1 Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.



PE519.632v01-00 2/2 CM\1004028PL.doc

PL

Komisja może interweniować jedynie wtedy, kiedy sprawa dotyczy ustawodawstwa Unii 
Europejskiej.

Zgodnie z art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dzieci mają prawo do takiej 
ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Niemniej jednak zgodnie z art. 51 ust. 1 
Karty praw podstawowych postanowienia karty mają zastosowanie do państw członkowskich 
wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Oznacza to, że Unia Europejska nie 
dysponuje ogólnymi uprawnieniami w odniesieniu do praw dzieci.

Z informacji zawartych w petycji nie wynika, że podejmowane przez duńskie organy decyzje 
dotyczące córki składającej petycję były związane z wykonywaniem prawa Unii Europejskiej.

Podejmowane przez duńskie organy decyzje dotyczą odpowiedzialności rodzicielskiej i praw 
pieczy nad dzieckiem, które to kwestie nie są regulowane przepisami prawa UE. Obecnie 
obowiązujące prawo unijne, w szczególności rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące 
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w 
sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej („rozporządzenie Bruksela II bis”) 
reguluje wyłącznie kwestie związane z jurysdykcją i uznawaniem oraz wykonywaniem 
istniejących wyroków w innym państwie członkowskim. Ponadto Dania, zgodnie z art. 1 i 2 
Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia i w związku z tym nie jest nim związana ani nie podlega jego stosowaniu.

Zgodnie z art. 21 Karty praw podstawowych zakazana jest wszelka dyskryminacja w 
szczególności ze względów, takich jak płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie 
inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie,
niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna. W zakresie zastosowania Traktatów i bez 
uszczerbku dla ich postanowień szczególnych zakazana jest także wszelka dyskryminacja ze 
względu na przynależność państwową.

W oparciu o informacje zawarte w petycji nie można stwierdzić, że duńskie organy podjęły 
dyskryminacyjne decyzje w zakresie stosowania prawa europejskiego. Opisane postępowanie 
członków administracji regionalnej lub urzędników sądu wydaje się związane z dyskusją i 
postępowaniem dotyczącym sprawowania pieczy nad córką składającej petycję. Obejmuje to 
w szczególności prawo do uzyskania zgody ojca na podróż składającej petycję wraz z córką 
za granicę.

Wniosek

Z uwagi na to, że w odniesieniu do petycji nie istnieje związek z prawem UE, nie jest 
możliwe, aby Komisja Europejska podjęła działania następcze ani aby interweniowała w 
organach duńskich.


