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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0943/2012, imressqa minn Jelena Antonova, ta’ ċittadinanza 
Latvjana, dwar id-diskriminazzjoni u l-vjolenza allegata għall-moviment 
liberu tal-persuni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hi ċittadina Latvjana residenti permanenti fil-Pajjiżi l-Baxxi. L-Uffiċċju 
Olandiż għall-Assistenza għaż-Żgħażagħ neħħitilha l-jeddijiet tas-setgħa tal-ġenituri fuq iż-
żewġ itfal tagħha li huma taħt l-età u poġġithom f’ċentru ta’ assistenza. Skont il-petizzjonanta, 
waħda mir-raġunijiet mogħtija għal din id-deċiżjoni kienet li hi setgħet titkellem biss bir-
Russu. Madankollu, il-petizzjonanta tista’ tagħti prova li hi titkellem bl-Olandiż fi ħdan il-
qafas tal-kors ta’ integrazzjoni tagħha. Il-petizzjonanta temmen li l-awtoritajiet Olandiżi 
jiddiskriminaw kontriha abbażi tal-lingwa tagħha u l-fatt li hi titkellem bir-Russu mat-tfal 
tagħha huwa rrelevanti għat-twettiq tad-dmirijiet tagħha bħala ġenitur. Il-petizzjonanta 
tilmenta wkoll li t-tfal tagħha mhumiex permessi li jitkellmu bir-Russu bejniethom fiċ-ċentru 
ta’ assistenza, avolja din hi l-lingwa materna tagħhom. Hi temmen li din tirrappreżenta 
diskriminazzjoni wkoll u tmur kontra t-Trattat u leġiżlazzjoni Ewropea oħra. Hi tagħmel talba 
għal investigazzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-31 ta’ Mejju 2013

Il-petizzjonanta hi ċittadina Latvjana residenti permanenti fil-Pajjiżi l-Baxxi. Iż-żewġt itfal 
tagħha tneħħew mill-kustodja tagħha mill-awtoritajiet Olandiżi, waħda mir-raġunijiet
apparentement tkun li hija titkellem biss bir-Russu, fejn hija tallega li mhux veru peress li hi
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titkellem l-Olandiż fuq livell ta’ konverżazzjoni.

Waqt il-kumitat għall-petizzjoni tal-20 ta’ Frar 2013, bin il-petizzjonanta semma’ elementi 
addizzjonali, b’mod partikolari li l-ordni tal-Qorti li tneħħi l-kustodja ntemmet f’Novembru
2012 iżda li ġiet imġedda immedjatament.

L-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jipprojbixxi kull tip 
ta’ diskriminazzjoni, inkluża d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-lingwa.

Madankollu, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma tapplikax għal kull 
sitwazzjoni ta’ ksur allegat tad-drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1) tagħha, il-Karta 
tapplika għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni Ewropea.

Il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar kwistjonijiet ta’ liġi tal-familja mhijiex applikabbli f’dan 
il-każ. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ 
responsabbiltà tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000 (l-hekk imsejjaħ 
ir-Regolament Brussell II a) jistabbilixxi inter alia regoli komuni dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi eżistenti fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ divorzju u ta’ 
responsabbiltà tal-ġenituri, inklużi d-drittijiet ta’ aċċess.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, ma jidhirx li l-kwistjoni msemmija 
hija marbuta mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE. Huwa għalhekk il-kompitu tal-Istati 
Membri waħedhom li jiżguraw li l-obbligi tagħhom rigward id-drittijiet fundamentali – kif 
jirriżultaw minn ftehimiet internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni interna tagħhom – jiġu rispettati. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tikkummenta dwar il-kwistjonijiet tad-
drittijiet fundamentali mqajma mill-petizzjonanta.

Konklużjoni
Il-petizzjoni ma tirrigwardax l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE u għalhekk il-Kummissjoni
ma tistax issegwi din il-kwistjoni.


