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Suġġett: Petizzjoni 0965/2011 , imressqa minn Tammy Nørgård, ta’ ċittadinanza 
Amerikana, dwar l-allegat ksur tad-drittijiet tal-bniedem mill-awtoritajiet 
Daniżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija ċittadina Amerikana li tgħix u taħdem id-Danimarka. Hija ma tgħixx ma’ 
żewġha li huwa Daniż, li b’mod regolari abbuża minnha u miż-żewġ uliedhom li huma taħt l-
età, kemm fiżikament kif ukoll mentalment, liema abbuż wassal, fost affarijiet oħra, biex il-
petizzjonanta tfittex kenn f’ċentru ta’ kriżi għal nisa u tfal abbużati. Il-petizzjonanta tgħid li l-
awtoritajiet Daniżi, u l-qrati kompetenti b’mod partikolari, naqsu milli jaġixxu b’mod 
imparzjali huma u jikkunsidraw il-każ u li hija ġiet soġġetta għal diskriminazzjoni abbażi taċ-
ċittadinanza. Hija tindika li minkejja li huwa evidenti li żewġha kien ħati ta’ vjolenza fiżika u 
minkejja li kisbet ordni ta’ protezzjoni kontrih skont il-Paragrafu 265 tal-Kodiċi Kriminali, 
huwa jibqa’ jitturmentaha mingħajr ma l-awtoritajiet jieħdu azzjoni effettiva. Il-petizzjonanta 
tqis li b’mod konsistenti l-awtoritajiet Daniżi ma jqisux l-interessi taċ-ċittadini barranin 
f’każijiet bħal dan u, b’referenza għall-kritika qawwija li reċentement qajjem il-Kunsill tad-
Drittijiet tal-Bniedem tal-UE fid-Danimarka, kif ukoll għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill 
lid-Danimarka fir-rigward tat-tfal, hi titlob lill-Parlament Ewropew biex jeżamina l-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta' Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta' Diċembru 2012

Bħala kwistjoni ta’ prinċipju, is-setgħat tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ atti u omissjonijiet 
mill-Istati Membri huma limitati għas-sorveljanza tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, taħt il-
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kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara l-Artikolu 17(1) TUE).

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, ma jidhirx li f'din il-kwistjoni l-Istat 
Membru kkonċernat aġixxa fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE. 
Fil-fatt, jekk l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 18 TFUE jipprojbixxi kwalunkwe 
diskriminazzjoni abbażi taċ-ċittadinanza, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea speċifikat 
li din id-dispożizzjoni tirrigwarda sitwazzjonijiet li jidħlu fl-ambitu tal-liġi tal-Unjoni li fihom 
ċittadin ta' Stat Membru jsofri trattament diskriminatorju meta mqabbel ma' ċittadini ta' Stat 
Membru ieħor unikament minħabba ċ-ċittadinanza tiegħu/tagħha u mhijiex intenzjonata biex 
tapplika għal każijiet ta' differenza possibbli fit-trattament bejn ċittadini ta' Stati Membri u 
ċittadini ta' pajjiżi mhux Membri (ara partikolarment is-sentenza Vatsouras tal-
4 ta' Ġunju 2009, kawża C-22/08, §§51 u 52).

Għalhekk huma l-awtoritajiet nazzjonali li għandhom jagħmlu l-valutazzjoni mitluba mill-
petizzjonanta, skont iċ-ċirkustanzi u l-kuntest partikolari, u f'konformità mal-liġi nazzjonali u 
internazzjonali rilevanti. F’dak li jirrigwarda b’mod partikolari l-kwistjonijiet dwar id-
drittijiet fundamentali mqajma mill-petizzjonanta, il-Kummissjoni tfakkar li, skont l-
Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, id-dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta huma 
intiżi għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. Għaldaqstant, 
b’rabta mal-kwistjoni msemmija mill-petizzjonanta, huma biss l-Istati Membri li għandhom 
jiżguraw li l-obbligi tagħhom rigward id-drittijiet fundamentali – kif jirriżultaw mill-ftehimiet 
internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni interna tagħhom – jiġu osservati.

Fl-ambitu tal-kompetenzi tal-UE, il-Kummissjoni hija impenjata ħafna fil-protezzjoni tal-
vittmi tal-kriminalità, inklużi l-vittmi tal-vjolenza domestika.

Il-leġiżlazzjoni primarja tal-UE attwalment fis-seħħ li tirrigwarda d-drittijiet tal-vittmi tal-
kriminalità hija d-Deċiżjoni Kwadru tal-2001 dwar id-drittijiet tal-vittmi fil-proċeduri 
kriminali1, li tistabbilixxi standards minimi dwar id-drittijiet tal-vittmi.  Din id-Deċiżjoni 
Kwadru hija legalment vinkolanti għall-Istati Membri tal-UE, inkluża d-Danimarka. 
Madankollu, il-Kummissjoni m'għandhiex poteri ta' infurzar dwar dan it-tip ta' att legali (bil-
kontra ta' tipi oħra ta' leġiżlazzjoni tal-UE bħal regolamenti u direttivi) qabel l-
1 ta' Diċembru 2014 (skadenza tal-perjodu tranżizzjonali wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona). Għaldaqstant, avolja d-Danimarka ma tkunx konformi mad-Deċiżjoni Kwadru, il-
Kummissjoni fil-preżent ma tistax tibda proċedura ta' ksur kontriha.

F'Mejju 2011 il-Kummissjoni ppreżentat pakkett dwar id-drittijiet tal-vittmi, inkluża proposta 
għal Direttiva dwar standards minimi fir-rigward tad-drittijiet tal-vittmi u għal Regolament 
dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili. Id-Direttiva 
daħlet fis-seħħ fil-15 ta' Novembru 2012 u tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-2001 
(minbarra għad-Danimarka li ma tiħux sehem fl-acquis tal-ġustizzja tal-UE adottat taħt it-
Trattat ta' Lisbona, f'konformità mal-Protokoll 22 anness mat-Trattat tal-Unjoni Ewropea). Id-
Direttiva se tiżgura li l-vittmi tal-kriminalità jibbenefikaw minn standards minimi komuni ta' 
drittijiet li jirrigwardaw l-informazzjoni, it-traduzzjoni, l-appoġġ u l-protezzjoni waqt li l-
pulizija jkunu qed jinvestigaw ir-reat u waqt il-proċeduri fil-qorti. Għalkemm id-Danimarka 
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mhijiex marbuta b'din id-Direttiva, mhuwiex eskluż li hija tieħu passi unilaterali biex tallinja 
l-liġi nazzjonali tagħha mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Il-koleġiżlaturi tal-UE qegħdin ukoll fil-proċess li jiffinalizzaw ir-Regolament propost dwar 
ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili. Dan l-istrument se 
jiżgura li l-vittmi ta' vjolenza (b'mod partikolari dik domestika) għadhom jistgħu jserrħu fuq 
ordnijiet ta' trażżin jew protezzjoni maħruġa kontra min jikkommetti r-reat fil-pajjiżi tal-
oriġini tagħhom jekk huma jivvjaġġaw lejn jew jiċċaqalqu għal Stat Membru ieħor tal-Unjoni. 
Dan ir-Regolament propost jikkompleta d-Direttiva dwar l-ordni Ewropea ta' protezzjoni 
applikabbli f'materji kriminali li ġiet adottata f'Diċembru 2011. Madankollu, bħal fil-każ ta' 
strumenti tal-ġustizzja ċivili u kriminali oħrajn tal-UE, id-Danimarka ma tiħux sehem u 
għaldaqstant l-Istati Membri l-oħra mhumiex se jkunu jistgħu japplikaw dawn l-istrumenti ta' 
rikonoxximent reċiproku mad-Danimarka. Għalhekk, jekk vittmi li jibbenefikaw minn ordni 
ta' protezzjoni fid-Danimarka jivvjaġġaw lejn jew jiċċaqalqu għal Stat Membru ieħor, huma 
jkollhom japplikaw għal miżura ta' protezzjoni ġdida fl-Istat l-ieħor peress li l-ordni ta' 
protezzjoni Daniża tagħhom ma tistax tiġi rikonoxxuta b'mod awtomatiku.

Sabiex tappoġġja ulterjorment lill-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza 
kontra n-nisa, il-Kummissjoni qiegħda wkoll tieħu inizjattivi mmirati lejn il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni u favur l-għoti ta' setgħa lin-nisa, is-sensibilizzazzjoni, l-iskambju ta' prattiki 
tajba u t-titjib tal-ġbir tad-data. Il-Programm Daphne III jipprovdi wkoll appoġġ finanzjarju 
għal proġetti transnazzjonali fil-qasam tal-vjolenza kontra n-nisa.

Abbażi tal-elementi pprovduti fl-ilment, il-Kummissjoni ma tistax issegwi dan il-każ peress li 
l-materja ma taqax fil-kompetenzi tagħha. Il-petizzjonanta tista’ tressaq il-każ tagħha quddiem 
l-awtoritajiet nazzjonali, inkluża l-ġudikatura, u jekk tqis li nkiser xi dritt fundamentali 
tagħha, tista’ tressaq ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.


