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Tema: Peticija Nr. 0943/2012 dėl diskriminacijos ir tariamo laisvo asmenų judėjimo 
principo pažeidimo, kurią pateikė Latvijos pilietė Jelena Antonova

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra Latvijos pilietė, nuolat gyvenanti Nyderlanduose. Nyderlandų jaunimo 
priežiūros biuras atėmė iš jos motinystės teises, o du nepilnamečius vaikus apgyvendinimo 
globos namuose. Pasak peticijos pateikėjos, kaip viena tokio sprendimo priežasčių buvo 
nurodyta tai, kad ji kalba tik rusiškai. Peticijos pateikėja iš tikrųjų gali įrodyti, kad ji kalba 
olandiškai, nes yra baigusi natūralizacijos kursus. Peticijos pateikėja mano, kad Nyderlandų 
valdžios institucijos diskriminuoja ją dėl kalbos, o tai, kad ji kalba su savo vaikais rusiškai, 
niekaip nesusiję su jos, kaip motinos, pareigų atlikimu. Peticijos pateikėja taip pat skundžiasi, 
kad jos vaikams neleidžiama globos įstaigoje tarpusavyje kalbėtis rusiškai, nors tai jų gimtoji 
kalba. Pasak jos, toks draudimas yra diskriminacinis ir prieštarauja Sutarčiai bei kitiems ES 
teisės aktams. Ji prašo ištirti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gegužės 31 d.

„Peticijos pateikėja yra Latvijos pilietė, nuolat gyvenanti Nyderlanduose. Nyderlandų 
valdžios institucijos atėmė iš jos dviejų vaikų globą. Viena iš priežasčių buvo tai, kad 
peticijos pateikėja kalba tik rusiškai, o tai, jos teigimu, netiesa, nes ji gali susikalbėti 
olandiškai.

Per 2013 m. vasario 20 d. Peticijų komiteto posėdį peticijos pateikėjos sūnus paminėjo 
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papildomų faktų, visų pirma tai, kad teismo sprendimas, kuriuo atimta globa, baigė galioti 
2012 m. lapkričio pabaigoje, tačiau buvo nedelsiant atnaujintas.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsniu draudžiama visų rūšių 
diskriminacija, įskaitant diskriminaciją dėl kalbos.

Vis dėlto Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija netaikoma kiekvienai situacijai, kai 
tariamai pažeidžiamos pagrindinės teisės. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos 
valstybėms narėms taikomos tik tuomet, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę.

Šiuo atveju galiojantys ES teisės aktai, susiję su šeimos teisės klausimais, netaikomi.
„Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su 
santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) 
Nr. 1347/2000 (vadinamasis Briuselio IIa reglamentas), inter alia, nustatomos jurisdikcijos ir 
galiojančių sprendimų, susijusių su ištuokos ir tėvų pareigų klausimais, įskaitant bendravimo 
teises, pripažinimo ir vykdymo bendrosios taisyklės.

Remiantis peticijos pateikėjos pateikta informacija, neatrodo, kad šis klausimas susijęs su ES 
teisės įgyvendinimu. Vadinasi, pačios valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pagrindinių teisių srityje joms nustatytų įpareigojimų, kurie apibrėžti tarptautiniuose 
susitarimuose ir jų vidaus teisės aktuose. Todėl Komisija negali komentuoti peticijos 
pateikėjos iškeltų pagrindinių teisių klausimų.

Išvada
Peticija nesusijusi su ES teisės įgyvendinimu, todėl Komisija negali toliau nagrinėti šio 
klausimo.“


