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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0943/2012, ktorú predložila Jelena Antonova (štátna príslušníčka 
Lotyšska), o diskriminácii a údajnom porušení voľného pohybu osôb

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície je lotyšská občianka trvale žijúca v Holandsku. Holandský úrad 
starostlivosti o mládež jej odobral rodičovské práva a povinnosti k dvom maloletým deťom a 
umiestnil ich do centra pomoci. Podľa predkladateľky petície jedným z dôvodov tohto 
rozhodnutia bolo, že hovorí iba rusky. Predkladateľka petície však môže dokázať, že hovorí 
holandsky na úrovni absolvovaného integračného kurzu. Predkladateľka petície sa domnieva, 
že holandské orgány ju diskriminujú na základe jej jazyka a že skutočnosť, že so svojimi 
deťmi hovorí rusky, nie je dôležitá pre vykonávanie jej rodičovských povinností. 
Predkladateľka petície sa tiež sťažuje, že jej deti v centre pomoci nemôžu hovoriť medzi 
sebou rusky, aj keď je to ich rodný jazyk. Myslí si, že toto tiež predstavuje diskrimináciu a 
porušuje zmluvu a iné právne predpisy EÚ. Žiada vyšetrovanie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. mája 2013

Predkladateľka petície je lotyšská občianka trvale žijúca v Holandsku. Holandské orgány jej 
odobrali zo starostlivosti jej dve deti, pričom jedným z dôvodov bolo zrejme to, že hovorí iba 
rusky, čo podľa nej nie je pravda, lebo holandsky hovorí na konverzačnej úrovni.

Na zasadnutí Výboru pre petície 20. februára 2013 syn predkladateľky petície uviedol ďalšie 
skutočnosť, najmä to, že platnosť súdneho príkazu na zrušenie starostlivosti skončila v 
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novembri 2012, ale príkaz bol okamžite obnovený.

Článok 21 Charty základných práv Európskej únie zakazuje všetky druhy diskriminácie 
vrátane diskriminácie na základe jazyka.

Charta základných práv Európskej únie sa však nevzťahuje na všetky situácie údajného 
porušenia základných práv. Podľa článku 51 ods. 1 charty sa jej ustanovenia vzťahujú na 
členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Európskej únie.

Súčasné právne predpisy EÚ týkajúce sa rodinného práva sa nevzťahujú na tento prípad. 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov 
v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000 (takzvané nariadenie Brusel IIa), okrem iného ustanovuje 
spoločné pravidlá týkajúce sa súdnej právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov vo veciach 
rozvodu a rodičovských povinností vrátane práva styku.

Na základe informácií od predkladateľky petície sa nezdá, že príslušná vec sa týka 
vykonávania práva EÚ. Je teda vecou samotných členských štátov, aby zabezpečili 
rešpektovanie svojich záväzkov týkajúcich sa základných práv, ktoré vyplývajú 
z medzinárodných dohôd a z ich vnútorných právnych predpisov. Komisia sa preto nemôže 
vyjadriť k otázkam základných práv predložených predkladateľkou petície.

Záver
Petícia sa netýka vykonávania práva EÚ, a preto Komisia nemôže riešiť túto otázku.


