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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.5.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0943/2012, внесена от Йелена Антонова, с латвийско гражданство, 
относно дискриминация и предполагаемо нарушение на свободното 
движение на хора

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е латвийска гражданка, която пребивава постоянно в 
Нидерландия. Бюрото за закрила на младежта в Нидерландия е отнело родителските й 
права върху двете й малолетни деца и ги е изпратило в приемен център. Според 
вносителката една от посочените причини за това решение е бил фактът, че тя говори 
само руски език. При все това вносителката може да докаже, че говори нидерландски в 
рамките на своя курс по интеграция. Вносителката счита, че нидерландските органи 
упражняват дискриминация срещу нея въз основа на езика й и че фактът, че говори на 
руски език с децата си, не е от значение за изпълнението на родителските й 
задължения. Вносителката също така се оплаква, че на децата й не е разрешено да 
говорят помежду си на руски език в приемния център, въпреки че това е техният 
майчин език. Вносителката счита, че това представлява дискриминация и е в 
нарушение на Договора и други европейски закони. Тя отправя искане за провеждане 
на разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 май 2013 г.

Вносителката на петицията е латвийска гражданка, която пребивава постоянно в 
Нидерландия. Попечителството върху двете й деца й е било отнето от нидерландските 
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органи, като една от причините за това изглежда е била, че тя говори само руски език; 
факт, достоверността, на който вносителката оспорва, тъй като тя говори нидерландски 
език на разговорно ниво.

По време на заседанието на комисията по петиции от 20 февруари 2013 г. синът на 
вносителката направи уточнение, че съдебната заповед за отнемане на попечителството 
е изтекла през ноември 2012 г., но е била незабавно подновена.

Член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз забранява всяка форма на 
дискриминация, включително и дискриминация въз основа на език.

Въпреки това Хартата на основните права на Европейския съюз не се прилага за всички 
случаи на предполагаемо нарушаване на основните права. Съгласно член 51, 
параграф 1 Хартата се отнася за държавите членки единствено когато те прилагат 
правото на Европейския съюз.

Съществуващото законодателство на ЕС относно семейноправните въпроси не е 
приложимо в конкретния случай. Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и 
делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя на Регламент (ЕО) 
№ 1347/2000 (т.нар. „Регламент Брюксел IIa“), наред с другото, установява общи 
правила за компетентността, признаването и изпълнението на съществуващи решения 
по отношение на развода и въпросите на родителската отговорност, включително 
правото на достъп.

Информацията, предоставена от вносителката на петицията, не дава основание да се 
счита, че въпросът, който тя повдига, е свързан с прилагането на правото на Съюза. 
Следователно държавите членки единствени носят отговорността да гарантират, че 
задълженията им по отношение на основните права, произтичащи от международни 
споразумения и съответното национално законодателство, се спазват. По тази причина 
Комисията не е в състояние да коментира повдигнатите в петицията въпроси, свързани 
с основните права.

Заключение
Петицията не е свързана с прилагането на законодателството на ЕС и следователно 
Комисията не може да разгледа този въпрос.


