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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0943/2012, którą złożyła Jelena Antonova (Łotwa) w sprawie 
dyskryminacji i domniemanego naruszenia swobodnego przepływu osób

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest obywatelką Łotwy mieszkającą na stałe w Holandii. Holenderskie 
Biuro ds. Dzieci odebrało jej prawa rodzicielskie do dwóch nieletnich dzieci i umieściło je w 
ośrodku pomocy. Według składającej petycję jedną z przyczyn powyższej decyzji był fakt, że 
mówi wyłącznie po rosyjsku. Składająca petycję może jednak udowodnić, że w trakcie kursu 
integracyjnego posługuje się językiem niderlandzkim. Składająca petycję uważa, że władze 
holenderskie dyskryminują ją ze względu na język i że fakt, że rozmawia ze swoimi dziećmi 
po rosyjsku, jest bez znaczenia dla sprawowania przez nią obowiązków rodzicielskich. 
Składająca petycję skarży się również na to, że w ośrodku pomocy zabrania się jej dzieciom 
rozmawiania ze sobą po rosyjsku, mimo że jest to ich język ojczysty. Składająca petycję 
uważa, że jest to również przejaw dyskryminacji i że stanowi pogwałcenie traktatów i innych 
przepisów europejskich. Domaga się przeprowadzenia dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną w dniu 14 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Składająca petycję jest obywatelką Łotwy mieszkającą na stałe w Holandii. Władze 
holenderskie odebrały jej prawo opieki nad dwojgiem dzieci, przy czym jedną z przyczyn 
wydaje się być fakt, że mówi wyłącznie po rosyjsku, co według niej jest nieprawdą, ponieważ 
jest w stanie porozumiewać się w języku niderlandzkim na poziomie komunikacyjnym.
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W trakcie posiedzenia Komisji Petycji w dniu 20 lutego 2013 r. syn składającej petycję 
wspomniał o dodatkowych aspektach sprawy, a zwłaszcza o tym, że orzeczenie sądowe, na 
mocy którego odebrano składającej petycję prawo opieki nad dziećmi, wygasło w listopadzie 
2012 r. i że zostało natychmiast wznowione.

Artykuł 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazuje wszelkiej dyskryminacji, 
włącznie z dyskryminacją ze względu na język.

Niemniej jednak Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie ma zastosowania do 
wszystkich przypadków rzekomego naruszenia praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 
karty jej postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w 
jakim stosują one prawo Unii Europejskiej.

Obowiązujące prawodawstwo UE dotyczące kwestii związanych z prawem rodzinnym nie ma 
zastosowania w tym przypadku. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i 
wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, (tzw. 
rozporządzenie Bruksela IIa) ustanawia m.in. wspólne zasady dotyczące jurysdykcji oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń w odniesieniu do spraw rozwodowych i kwestii 
związanych z odpowiedzialnością rodzicielską, w tym prawa do kontaktów z dzieckiem.

Z informacji przekazanych przez składającą petycję nie wynika, by sprawa, do której się ona 
odnosi, miała związek ze stosowaniem prawa UE. Zatem wyłącznie do państw członkowskich 
należy zadbanie o wypełnianie ich zobowiązań odnośnie do praw podstawowych, 
wynikających zarówno z umów międzynarodowych, jak i ustawodawstwa krajowego. W 
związku z tym Komisja nie jest w stanie sformułować uwag na temat kwestii dotyczących 
poszanowania praw podstawowych, o których mowa w petycji.

Wniosek
Petycja nie ma związku ze stosowaniem prawa UE, więc Komisja nie może zająć się sprawą, 
której ona dotyczy.


