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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1945/2012, adresată de Anni Nielsen, de cetățenie daneză, privind 
încălcarea drepturilor omului ce îi revin acesteia și copiilor săi

1. Rezumatul petiției

Petiționara a fost căsătorită cu un resortisant danez. Aceasta este de origine coreeană, dar este 
resortisant danez, la fel ca și cei doi copii născuți din căsătorie. Petiționara declară că soțul ei 
danez are o problemă cu alcoolul, ceea ce a dus la divorț. După divorț, aceasta a părăsit 
domiciliul conjugal împreună cu copiii, fostul soț acuzând-o ulterior de răpirea acestora. De 
atunci, mama și copiii sunt amenințați și intimidați de fostul soț al petiționarei, în timp ce 
autoritățile daneze de protecție a copilului nu doar că au eșuat în a-i ajuta, ci le-au cauzat în 
mod activ probleme. Cei doi copii au fost încredințați tatălui, dar, potrivit petiționarei, aceștia 
au de suferit din cauza problemei lui cu alcoolul, nu sunt îngrijiți corespunzător și evoluția lor 
este slabă. Petiționara consideră că este discriminată pe baza etniei sale, alta decât cea daneză. 
Aceasta acuză autoritățile daneze competente de cauzarea unor prejudicii și de încălcarea 
procedurilor. Petiționara solicită o anchetă din partea Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, stabilește, printre altele, norme 
comune privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești existente în 



PE528.122v01-00 2/2 CM\1017828RO.doc

RO

materie de divorț și de răspundere părintească, inclusiv privind drepturile de vizită și privind 
deciziile adoptate în temeiul hotărârilor instanțelor privind înapoierea copiilor răpiți. Acesta 
se aplică în cauzele transfrontaliere.

Cu toate acestea, Danemarca nu participă la actele UE privind justiția în materie civilă, bazate 
pe partea a treia, titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, astfel, nu are 
obligații în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003.

Cu toate acestea, Comisia dorește să sublinieze că, inclusiv în cazul în care Regulamentul 
(CE) nr. 2201/200 ar fi aplicabil în Danemarca, drepturile privind încredințarea copiilor și 
modalitățile de exercitare a acestora nu sunt reglementate de legislația UE, ci de dreptul intern 
al statelor membre, în acest caz, Danemarca.

Mai mult decât atât, având în vedere faptele relatate, reiese că nu există niciun aspect 
transfrontalier în această cauză. Prin urmare, legea aplicabilă este cea daneză. Petiționara 
trebuie să recurgă la căile de atac disponibile la nivel național pentru a contesta deciziile 
autorităților daneze. 

Concluzie

Pe baza informațiilor menționate anterior, Comisia nu poate interveni în favoarea petiționarei. 


