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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.6.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0963/2012, внесена от Mари Kaтлийн Дениз Aрс-Aспелин, с 
филипинско гражданство, относно нейното неустойчиво положение в Дания

1. Резюме на петицията

През 2005 г. вносителката на петицията се омъжва за датски гражданин в Дания, а през 
2009 г. техният син се ражда във Филипините, където двойката живее по това време. 
През 2010 г. нейният съпруг решава да се върне в Дания, а през 2011 г. вносителката на 
петицията получава виза и последва съпруга си в Дания с тяхното общо дете с оглед 
събирането на семейството. Връзката на двойката обаче се разпада и съпругът на 
вносителката отказва да ѝ даде разрешение за напускане на Дания със сина им. 
Предвид трудното положение на вносителката на петицията като гражданин на трета 
държава и твърдението на датските съдебни органи, че не те, а филипинските съдилища 
са компетентни по случая с общото им дете, вносителката на петицията понастоящем 
се намира в състояние на правен вакуум. Синът ѝ е с бащата и семейството на бащата, 
като те дават право на вносителката на петицията да бъде със сина си само в рамките на 
8 часа седмично.  Вносителката на петицията, която се опасява, че няма да получи 
разрешително за постоянно пребиваване в Дания, следователно призовава Европейския 
парламент да направи постъпки пред датските органи, за да се намери изход от това 
неустойчиво положение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 юни 2013 г.
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Вносителката на петицията, която е с филипинско гражданство, се омъжва за датски 
гражданин в Дания през 2005 г. Те живеят известно време в Съединените щати, а после 
във Филипините, където се ражда детето им. В края на 2011 г. решават да се върнат в 
Дания и кандидатстват за събиране на семейството. Вносителката на петицията 
получава виза за 28 дена, тъй като част от изискванията за получаване на виза за 
събиране на семейството е изпит по датски език .

По това време вносителката вече изпитва съмнения относно брака си и се колебае дали 
да се премести в Дания, но съпрузите се споразумяват за двуседмична почивка, при 
която детето да прекара известно време с баща си и семейството му, а родителите да 
имат време да обсъдят евентуален развод. След пристигането им в Дания обаче бащата 
отказва да върне детето на майка му, тъй като не желае то да се завърне във 
Филипините.

Оттогава досега вносителката не е успяла да върне сина си, въпреки редица 
административни процедури. Тя няма разрешително за работа, не разполага със здравна 
осигуровка и дори не е сигурна, че е получила право на постоянно пребиваване в 
Дания.

Наблюдения на Комисията

Упражняване на родителски права: неприложимост на Регламент (EО) № 2201/2003 
на Съвета или на Хагската конвенция от 1996 г.

Регламент (EО) № 2201/2003 на Съвета урежда компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност, но определя компетентността на съдилищата единствено в отношения 
между държави членки. Този регламент обаче не е приложим в Дания, тъй като тази 
държава членка не участва в инструментите на ЕС за гражданско правосъдие въз 
основа на дял V, част III от Договора за функционирането на Европейския съюз, който 
урежда пространството на свобода, сигурност и правосъдие, в което Дания е решила 
изцяло да не участва.

Хагската конвенция от 1996 г. относно компетентността, приложимия закон, 
признаването, изпълнението и сътрудничеството по отношение на родителската 
отговорност и мерките за закрила на децата урежда компетентността на съдилищата 
при спорове с международен елемент относно родителски права. Тя обаче също не е 
приложима в конкретния случай, защото Филипините не са страна по Конвенцията.

Поради тези причини въпросът за компетентността на датските съдилища да се 
произнесат по въпросите за упражняване на родителските права/правата за посещение 
на детето се урежда от датското национално законодателство.

Виза и удостоверение за пребиваване: неприложимост на Директива 2004/38/EО 
относно правото на свободно движение или на Директива 2003/86/EО относно 
правото на събиране на семейството
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Директива 2004/38/EО1 на Съвета урежда правото на гражданите на Съюза и на 
членовете на техните семейства за свободно движение и престой на териториите на 
държавите членки. Тя се прилага, когато гражданин на ЕС се е преместил и пребивава 
трайно в друга държава членка и, наред с другото, регламентира и входните визи и 
удостоверенията за местопребиваване за граждани на трети държави, които са членове 
на семействата на граждани на ЕС.
В настоящия случай обаче, от предоставената на Комисията информация, изглежда, че 
подобно преместване/трайно пребиваване не се е осъществило. Поради тази причина 
Директива 2004/38/EО е неприложима и вносителката не може да се възползва от 
нейните разпоредби за решаването на визовия си проблем и евентуалните трудности 
при получаването на удостоверение за пребиваване в Дания.

Що се отнася до Директива 2003/86/EО на Съвета2, нейната цел е да определи 
условията за упражняване на правото на събиране на семейството от граждани на трети 
страни, пребиваващи законно на територията на държавите членки.

Освен това, както е споменато по-горе, Дания е решила да не участва в дял V, част III 
от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с който е приета 
тази директива. Ето защо в настоящия случай е приложимо единствено националното 
право.

Заключение
В конкретния случай никаква нормативна уредба на ЕС не е приложима, тъй като 
Дания е решила да не участва в дял V, част III от Договора, който урежда 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Приложимо е единствено датското 
законодателство и поради тази причина Комисията не разполага с възможност да 
помогне на вносителката.

Комисията отбелязва обаче, че Дания е страна по Европейската конвенция за правата на 
човека и основните свободи и следователно трябва да зачита всички права, 
регламентирани в нея, в частност правото на семеен живот.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm .
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:BG:HTML


