
CM\942931RO.doc PE514.898v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

31.5.2013
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Ref.: Petiția nr. 0943/2012 adresată de Jelena Antonova, de cetățenie letonă, privind 
discriminarea și presupusa încălcare a dreptului persoanelor la liberă circulație

1. Rezumatul petiției

Petiționara este un cetățean leton care locuiește permanent în Țările de Jos. Oficiul neerlandez 
pentru îngrijirea tinerilor a decăzut-o din drepturile parentale pentru cei doi copii minori ai săi 
și i-a plasat pe aceștia într-un centru de asistență. Potrivit petiționarei, unul dintre motivele 
invocate pentru această decizie a fost că ea vorbește doar limba rusă. Cu toate acestea, 
petiționara poate demonstra că vorbește și limba neerlandeză în cadrul cursului de integrare. 
Petiționara consideră că autoritățile neerlandeze o discriminează din motive lingvistice, iar 
faptul că aceasta vorbește limba rusă cu copiii săi este irelevant pentru îndeplinirea 
îndatoririlor sale parentale. De asemenea, petiționara reclamă faptul că copiilor săi nu le este 
permis să vorbească limba rusă unul cu celălalt în centrul de asistență, deși este limba lor 
maternă. Ea consideră că aceasta reprezintă, de asemenea, o discriminare care încalcă tratatul 
și alte acte legislative europene. Petiționara solicită examinarea acestei probleme.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 mai 2013

Petiționara este un cetățean leton care locuiește permanent în Țările de Jos. Autoritățile 
neerlandeze au înlăturat-o de la custodia asupra celor doi copii ai săi, unul dintre motive fiind 
se pare faptul că ea vorbește doar limba rusă, lucru despre care ea susține că nu este adevărat 
deoarece vorbește limba neerlandeză la nivel de conversație.
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În cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții din 20 februarie 2013, fiul petiționarei a oferit 
informații suplimentare, și anume că ordinul judecătoresc care înlătură custodia a luat sfârșit 
în noiembrie 2012, dar a fost reînnoit imediat.

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice orice fel de 
discriminare, inclusiv discriminarea pe criteriul limbii.

Cu toate acestea, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu se aplică pentru orice 
situație de presupusă încălcare a drepturilor fundamentale. Potrivit articolului 51 alineatul (1) 
din cartă, aceasta se aplică statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
legislația Uniunii Europene.

Actuala legislație a UE privind chestiunile legate de dreptul familiei nu se aplică acestui caz. 
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (așa-numitul Regulament Bruxelles IIa), stabilește, 
printre altele, norme comune privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești existente în materie de divorț și în materia răspunderii părintești, inclusiv 
drepturi de acces.

Din informațiile furnizate de petiționară, nu reiese că problema menționată se referă la 
punerea în aplicare a dreptului UE. Așadar, sarcina de a se asigura că sunt respectate 
obligațiile care le revin cu privire la drepturile fundamentale, astfel cum decurg din acordurile 
internaționale și din legislația lor internă, revine exclusiv statelor membre. Prin urmare, 
Comisia nu se află în poziția de a face observații privind chestiunile referitoare la drepturile 
fundamentale, vizate de petiționară.

Concluzie
Petiția nu se referă la punerea în aplicare a dreptului UE și, prin urmare, Comisia nu 
urmărește această chestiune.


