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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1420/2012, ktorú predkladá pani Yan Maria Li (hongkonská štátna 
príslušníčka) o prístupe k spravodlivosti a boji za ľudské práva v Dánsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá v súčasnosti žije so svojou dcérou (dánskou štátnou 
príslušníčkou) v Dánsku, zdĺhavo opisuje svoju osobnú situáciu a situáciu svojej dcéry, na 
základe ktorej nemôžu vycestovať z Dánska. Predkladateľka petície bola vydatá za dánskeho 
štátneho príslušníka, s ktorým má 11-ročnú dcéru. Opisuje zúfalú situáciu ich osobného života 
v Dánsku, násilnícke správanie otca voči dcére, skutočnosť, že jej ukrýval pas, bral jej 
doklady a tým im bránil odcestovať atď. Opisuje tiež ľahostajný postoj dánskych orgánov 
a súdov voči jej žalobám, pretože, ako sa domnieva, je cudzinka. Žiada o pomoc Európsky 
parlament, aby preskúmal, aká je situácia cudzích štátnych príslušníčok v núdzi v Dánsku. Je 
presvedčená, že dánske orgány porušujú ľudské práva.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia1, nevyplýva žiadna všeobecná právomoc 
Európskej komisie zasahovať v členských štátoch v oblasti základných práv. Komisia môže 
zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide o záležitosť súvisiacu s právom Európskej únie.

                                               
1 Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie.
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V súlade s článkom 24 Charty základných práv Európskej únie majú deti právo na takú 
ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. Podľa článku 51 ods. 1 Charty 
základných práv EÚ sú však ustanovenia charty určené členským štátom len pri vykonávaní 
práva Únie. To znamená, že Európska únia nemá všeobecnú právomoc, pokiaľ ide o práva 
dieťaťa.

Na základe informácií uvedených v petícii sa nezdá, že rozhodnutia dánskych orgánov 
týkajúce sa dcéry predkladateľky petície, súvisia s vykonávaním práva Európskej únie.

Zdá sa, že rozhodnutia dánskych orgánov sa týkajú otázok rodičovských práv a povinností 
a starostlivosti o dieťa, ktoré nie sú upravené ustanoveniami právnych predpisov EÚ.
Právnymi predpismi EÚ v súčasnej podobe, najmä nariadením (ES) č. 2201/2003 o súdnej 
právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských 
práv a povinností („nariadenie Brusel IIa“), sa upravujú len otázky súdnej právomoci 
a uznávania a výkonu existujúcich rozsudkov v inom členskom štáte. Okrem toho v súlade 
s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je prílohou Zmluvy o Európskej únii 
a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto 
nariadenia, a teda ním nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

V článku 21 Charty základných práv sa ustanovuje zákaz všetkých foriem diskriminácie 
založenej napríklad na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, 
príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie. V rámci rozsahu pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich 
osobitné ustanovenia sa v charte tiež ustanovuje zákaz diskriminácie na základe národnosti.

Na základe informácií uvedených v petícii nemožno dospieť k záveru, že dánske orgány 
prijali rozhodnutia súvisiace s vykonávaním európskeho práva, ktoré by boli diskriminačné.
Zdá sa, že opísané správanie príslušníkov regionálnej správy alebo súdnych úradníkov súvisí 
s diskusiou a postupmi týkajúcimi sa otázok starostlivosti o dcéru predkladateľky petície. To 
zahŕňa najmä súhlas otca, ak predkladateľka petície chce vycestovať s dcérou do zahraničia.

Záver

Keďže v súvislosti s petíciou neexistuje prepojenie s právom EÚ, nie je možné, aby Európska 
komisia túto otázku ďalej sledovala alebo zasiahla do rozhodnutí dánskych orgánov.


