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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1047/2009, imressqa minn B.B-V., ta’ nazzjonalità Pollakka, dwar il-
falliment tal-eżekuzzjoni tas-sentenzi mogħtija mill-Qorti Muniċipali u l-Qorti tal-
Appell f’Sofia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija ċittadina Pollakka u toqgħod il-Polonja, tistieden lill-Parlament 
Ewropew biex jintervieni f’każ biex hija tieħu lura l-kustodja ta’ binha ta’ 8 snin, li kemm il-
Qorti Muniċipali kif ukoll il-Qorti tal-Appell taw sentenza dwaru. Ulied il-petizzjonanta 
ttieħdu l-Bulgarija minn missierhom u, wara s-sentenza tal-Qorti, hija setgħet tieħu biss lura l-
kustodja ta’ bintha. Il-petizzjonanta tinnota li l-awtoritajiet responsabbli Bulgari għaż-
żgħażagħ mhux biss qed jinjoraw l-ordnijiet tal-qorti iżda lanqas mhuma qed jagħtu kas tal-
Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Protezzjoni tat-Tfal. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonanta, ċittadina Pollakka, tiddeskrivi d-diffikultajiet li qed tiltaqa’ magħhom fil-
Bulgarija fir-rigward ta’ infurzar ta’ ordnijiet ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 
dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (“il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980”). Il-
missier Bulgaru ħa ż-żewġt itfal tal-petizzjonanta mill-Polonja lejn il-Bulgarija, mingħajr ma 
kellu jedd jagħmel dan. Minkejja d-deċiżjonijiet taż-żewġ qrati fil-Bulgarija, li kienu jgħidu li 
t-tfal għandhom jirritornaw lejn il-Polonja, il-petizzjonanta setgħet tieħu lura biss il-kustodja 
ta’ bintha, filwaqt li binha baqa’ l-Bulgarija.
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Il-Kummissjoni hija konxja mill-fatt li sitwazzjonijiet bħal dik deskritta mill-petizzjonanta 
hemm probabilità li jibqgħu jirrepetu ruħhom minħabba l-mobilità taċ-ċittadini li dejjem qed 
tiżdied fl-Unjoni Ewropea. L-objettiv ta’ azzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea f’dan il-qasam 
huwa li jiġu protetti l-aħjar interessi tat-tfal. B’mod partikolari, dan ifisser li jiġi kkonkretizzat 
id-dritt tat-tfal li jżommu relazzjoni personali u kuntatt dirett maż-żewġ ġenituri tagħhom fuq 
bażi regolari, sakemm dan ma jkunx ta’ detriment għall-interessi tat-tfal. Biex jintlaħaq dan il-
għan, l-Unjoni Ewropea adottat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003. 

Fuq bażi tal-informazzjoni limitata provduta mill-petizzjonanta u informazzjoni oħra 
disponibbli għall-Kummissjoni, mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit jekk ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2201/2003 japplikax għas-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonanta u f’każ li 
dan japplika, jekk din is-sitwazzjoni tikkostitwixxix nuqqas possibbli min-naħa tal-
awtoritajiet Bulgari li jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni għandha x’tifhem, madankollu, minn rapporti fil-midja li f’Awwissu 2009, 
jiġifieri wara s-sottomissjoni tal-petizzjoni, l-ordnijiet ta’ ritorn kienu infurzati fil-Bulgarija u 
li l-petizzjonanta issa reġgħet ħadet lura l-kustodja taż-żewġt itfal tagħha. It-talba tal-
petizzjonanta biex il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jintervienu mal-awtoritajiet 
Bulgari biex jiżguraw li d-deċiżjonijiet dwar ir-ritorn jiġu infurzati fil-Bulgarija, għalhekk, 
m’għadhiex rilevanti.


