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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0963/2012, którą złożyła Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin 
(Filipiny), w sprawie swojej niepewnej sytuacji w Danii

1. Streszczenie petycji

W 2005 r. składająca petycję wyszła w Danii za mąż za obywatela tego kraju, a w 2009 r. 
parze mieszkającej w tym czasie na Filipinach urodził się syn. W 2010 r. mąż składającej 
petycję podjął decyzję o powrocie do Danii; w 2011 r. otrzymała ona wizę i pojechała do 
Danii wraz z dzieckiem, aby dołączyć do męża i połączyć rodzinę. Małżeństwo rozpadło się 
jednak, a mąż składającej petycję nie pozwolił jej opuścić Danii wraz z synem. Z uwagi na 
trudną sytuację składającej petycję jako obywatelki państwa trzeciego, a także na to, że 
duńskie organy sądowe uznały, że to sądy filipińskie powinny rozstrzygać w sprawie dziecka, 
składająca petycję boryka się teraz z luką prawną. Syn mieszka z ojcem i jego rodziną, którzy 
pozwalają matce spędzać z synem tylko 8 godzin tygodniowo. Składająca petycję obawia się, 
że nie otrzyma pozwolenia na pobyt stały w Danii, w związku z czym zwraca się ona do 
Parlamentu Europejskiego o złożenie skargi do władz duńskich, aby można było znaleźć 
rozwiązanie z tej niemogącej trwać sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 22 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 czerwca 2013 r.

Autorka petycji, obywatelka Filipin, wyszła w Danii za mąż za obywatela tego kraju w 
2005 r. Para mieszkała przez pewien okres czasu w Stanach Zjednoczonych, a następnie na 
Filipinach, gdzie urodził im się syn. Pod koniec 2011 r. para postanowiła wrócić do Danii i 
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złożyła wniosek o połączenie rodziny. Autorka petycji otrzymała 28-dniową wizę i została 
zobowiązana do zaliczenia testu znajomości języka duńskiego, który był jednym z wymogów 
otrzymania wizy w ramach łączenia rodzin.

Składająca petycji miała już od jakiegoś czasu wątpliwości co do swego małżeństwa i 
wahania jeżeli chodzi o przeprowadzkę do Danii, jednak małżonkowie postanowili odbyć 
dwutygodniowe wakacje, podczas których dziecko miało spędzić trochę czasu z ojcem i jego 
rodziną, a małżonkowie mieli czas porozmawiać o rozwodzie. Jednak po przyjeździe do Danii 
ojciec odmówił oddania dziecka, gdyż nie chciał, by syn wrócił do Filipin.

Od tego czasu autorce petycji nie udało się odzyskać syna, pomimo uruchomienia licznych 
procedur administracyjnych. Nie posiada ona zezwolenie na pracę, ubezpieczenia 
zdrowotnego i brak jej pewności, czy otrzyma zezwolenie na pobyt w Danii.

Uwagi Komisji 

Opieka nad dzieckiem: Brak zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 lub 
konwencji haskiej z 1996 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczy jurysdykcji oraz uznawania i 
egzekwowania wyroków w sprawach małżeńskich i sprawach odpowiedzialności 
rodzicielskiej, ale określa jurysdykcję sądów jedynie w stosunkach pomiędzy państwami 
członkowskimi. Jednakże rozporządzenie to nie ma zastosowania w Danii, jako że to państwo 
członkowskie nie uczestniczy w unijnych instrumentach wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach cywilnych w oparciu o tytuł V części 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, który dotyczy przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W 
przypadku tych instrumentów państwo to skorzystało w całości z klauzuli opt-out.

Konwencja haska z 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu i 
współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci dotyczy 
jurysdykcji międzynarodowej sądów w przypadku spraw o prawo do pieczy nad dzieckiem. 
Jednak konwencja ta nie ma również zastosowania w omawianej tu sprawie, jako że Filipiny 
nie są jej stroną.

Dlatego też kwestię jurysdykcji sądów Danii w kwestii pieczy nad dzieckiem i prawa do 
odwiedzin reguluje duńskie prawo krajowe. 

Wiza i karta pobytu: Brak zastosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie swobodnego 
przemieszczania się oraz dyrektywy 2003/86/WE w sprawie łączenia rodzin 

Dyrektywa 2004/38/WE1 dotyczy praw obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i osiedlania na terytorium państw członkowskich. Ma ona zastosowanie 
w przypadku, gdy obywatel UE przeprowadził się do innego państwa członkowskiego i 
osiedlił się w nim, reguluje ona między innymi również kwestię wiz wjazdowych oraz prawa 
pobytu obywateli krajów trzecich będących członkami rodzin obywateli UE.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm .
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Jednakże w omawianym tu przypadku z informacji posiadanych przez Komisję wynika, że 
przeprowadzka/osiedlenie się nie miały miejsca. Zatem dyrektywa 2004/38/WE nie ma 
zastosowania i autorka petycji nie może posługiwać się jej przepisami w celu rozwiązania 
problemu wizowego, a także potencjalnych trudności w otrzymaniu prawa pobytu w Danii.
Jeżeli chodzi o dyrektywę Rady 2003/86/WE1, jej celem jest określenie warunków 
korzystania z prawa do łączenia rodzin przez obywateli krajów trzecich przebywających 
zgodnie z prawem na terenie państw członkowskich. 

Ponadto, jak już wspomniano Dania skorzystała z klauzuli opt-out w przypadku tytułu V 
części 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego przyjęto tę 
dyrektywę. Dlatego też do omawianej tu kwestii ma zastosowanie jedynie prawo krajowe.

Wniosek
Do omawianego tu przypadku nie odnoszą się jakiekolwiek unijne przepisy prawne, jako że 
Dania skorzystała z klauzuli opt-out w przypadku postanowień tytułu V części 3 TFUE 
dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ma do niego 
zastosowanie jedynie prawo duńskie, w związku z czym Komisja nie ma możliwości 
udzielenia pomocy autorce petycji. 

Komisja zwraca jednak uwagę, że Dania jest stroną europejskiej konwencji praw człowieka, 
dlatego też musi przestrzegać wszystkich zawartych w niej praw podstawowych, w 
szczególności prawa do życia rodzinnego.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:PL:HTML  


