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Ref.: Petiția nr. 1420/2012, adresată de dna Yan Maria Li, de cetățenie din Hong Kong, 
privind accesul la justiție și lupta pentru drepturile omului în Danemarca

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care locuiește în prezent cu fiica ei (de cetățenie daneză) în Danemarca descrie 
foarte pe larg situația ei personală și pe cea a fiicei sale care le face imposibilă deplasarea în 
afara Danemarcei. Petiționara a fost căsătorită cu un cetățean danez cu care are o fiică, acum 
în vârstă de 11 ani. Ea descrie situația disperată a viații sale personale din Danemarca, 
comportamentul violent al tatălui față de fiica lor, care le ascunde pașapoartele, împiedicându-
le astfel să se deplaseze deoarece le-a confiscat documentele etc. Ea descrie și cât de 
indiferente sunt autoritățile și instanțele daneze față de plângerile sale, potrivit opiniei ei, din 
cauză că este o străină. Ea solicită ajutorul Parlamentului European pentru a ancheta ceea ce 
se întâmplă cu femeile și fetele străine aflate în situații dificile, în Danemarca. Ea crede că 
autoritățile daneze comit încălcări ale drepturilor omului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

În tratatele care stau la baza Uniunii Europene1, Comisia Europeană nu se bucură de drepturi 
generale pentru a interveni în afacerile statelor membre în domeniul drepturilor fundamentale. 
Aceasta nu poate interveni decât în chestiuni ce țin de dreptul Uniunii Europene. 
                                               
1 Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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În conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, copiii 
au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Cu toate acestea, 
în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii, 
dispozițiile cartei se adresează statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii. Aceasta înseamnă că Uniunea Europeană nu dispune de competențe generale 
în ceea ce privește drepturile copilului. 

Pe baza informațiilor furnizate în petiție, se pare că deciziile luate de către autoritățile daneze 
cu privire la fiica petiționarei nu au legătură cu punerea în aplicare a dreptului Uniunii 
Europene. 

Deciziile luate de autoritățile daneze par să se refere la chestiuni de răspundere părintească și 
încredințare, care nu sunt reglementate de dispoziții ale legislației UE. În stadiul său actual, 
dreptul UE, în special Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești („Regulamentul Bruxelles IIa”) reglementează exclusiv aspectele legate de 
competență și de recunoașterea și executarea într-un alt stat membru a hotărârilor existente. În 
plus, în conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, 
respectivul stat membru nu participă la adoptarea prezentului regulament și, prin urmare, nu 
este obligat în temeiul acestuia și nici nu face obiectul aplicării sale.

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale interzice orice formă de discriminare pe bază 
de gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau 
credință, opinii politice sau de altă natură, apartenență la o minoritate națională, proprietate, 
naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, carta interzice discriminarea pe 
motiv de naționalitate în domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere niciuneia 
dintre dispozițiile specifice ale acestora. 

Pe baza informațiilor furnizate în petiție, nu se poate concluziona că autoritățile daneze au luat 
decizii discriminatorii în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației europene. 
Comportamentul descris al membrilor administrației regionale sau al funcționarilor instanței 
pare a fi legat de discuția și de procedurile asociate aspectelor privind încredințarea copilului 
petiționarei. Acestea includ, în special, dreptul tatălui de a-și da acordul dacă petiționara 
dorește să călătorească în străinătate împreună cu fiica sa.

Concluzie

Întrucât petiția nu prezintă nicio legătură cu dreptul UE, Comisia Europeană nu este așadar în 
măsură să urmărească mai departe acest aspect sau să intervină pe lângă autoritățile daneze. 


