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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1047/2009 af B.B-V., polsk statsborger, om manglende håndhævelse 
af domme afsagt af by- og appelretten i Sofia

1. Sammendrag

Andrageren, der er polsk statsborger og bosat i Polen, anmoder Europa-Parlamentet om at 
gribe ind i sagen om udleveringen af hendes 8-årige søn, hvori såvel byretten som appelretten 
i Sofia har afsagt dom. Andragerens børn blev i sin tid ført til Bulgarien af deres bulgarske 
far, og efter domsafsigelsen har hun kun været i stand til at få udleveret sin datter. Andrageren 
påpeger, at de ansvarlige bulgarske ungdomsmyndigheder ikke blot lader hånt om 
domstolenes kendelser, men at de også tilsidesætter bestemmelserne i Haag-konventionen om 
beskyttelse af børn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andrageren, som er polsk statsborger, beskriver de problemer, hun har oplevet i Bulgarien i 
forbindelse med at håndhæve kendelser om udlevering i henhold til Haagkonventionen om de 
civile aspekter af bortførelse af børn af 1980 ("Haagkonventionen"). Andragerens to børn blev 
ulovligt bortført af deres bulgarske far fra Polen til Bulgarien. Trods afgørelser fra to 
domstole i Bulgarien om, at børnene skulle udleveres til Polen, har andrageren kun fået sin 
datter tilbage, mens sønnen stadig er i Bulgarien.

Kommissionen er klar over, at den slags situationer, som andrageren beskriver, fortsat vil 
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forekomme som følge af borgernes øgede mobilitet i EU. Målet med EU's foranstaltninger på 
dette område er at beskytte barnets tarv. Dette betyder især, at der skal give konkret udtryk for 
barnets ret til regelmæssigt at have personlig forbindelse og direkte kontakt med begge sine 
forældre, medmindre dette er i modstrid med dets tarv. Til dette formål har EU vedtaget 
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003.

På baggrund af de begrænsede oplysninger fra andrageren og andre oplysninger, som 
Kommissionen er i besiddelse af, et det ikke muligt at fastslå, om Kommissionens forordning 
(EF) nr. 2201/2003 finder anvendelse på den situation, som andrageren har beskrevet, og om 
denne situation i givet fald udgør misligholdelse fra de bulgarske myndigheders side af deres 
forpligtelser i henhold til EU's lovgivning.

Kommissionen forstår imidlertid fra rapporter i medierne, at kendelserne om udlevering blev 
håndhævet i Bulgarien i august 2009, dvs. efter andragendet blev indgivet, og at andrageren 
nu er blevet genforenet med sine to børn. Andragerens anmodning om, at Europa-Parlamentet 
og Kommissionen griber ind over for de bulgarske myndigheder for at sikre, at kendelserne 
om udlevering håndhæves i Bulgarien, er derfor ikke længere relevant."


