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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0963/2012, adresată de Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, de 
cetățenie filipineză, privind situația sa nesustenabilă în Danemarca

1. Rezumatul petiției

În 2005, petiționara s-a căsătorit cu un cetățean danez în Danemarca, iar fiul lor , s-a născut 
în 2009, în Filipine, unde locuiau cei doi soți. În 2010, soțul petiționarei a decis să se întoarcă 
în Danemarca, iar în 2011 petiționara a primit viză și și-a urmat soțul în Danemarca împreună 
cu copilul lor, în vederea reîntregirii familiei. Cu toate acestea, relația de cuplu a eșuat și soțul 
petiționarei a refuzat să îi dea permisiunea de a părăsi Danemarca cu fiul lor. Având în vedere 
situația dificilă a petiționarei ca resortisant al unei țări terțe și afirmația autorităților judiciare 
daneze referitoare la faptul că nu ele sunt competente în cauza privind copilul, ci instanțele 
filipineze, petiționara se confruntă în prezent cu un vid juridic. Fiul ei locuiește cu tatăl lui și 
cu familia acestuia, iar membrii familiei acestuia îi dau petiționarei dreptul de a fi împreună 
cu fiul ei 8 ore pe săptămână. Petiționara, care se teme că nu i se va acorda un permis de 
ședere permanentă în Danemarca, solicită, prin urmare, Parlamentului European să facă 
demersuri către autoritățile daneze în vederea găsirii unei soluții la această situație 
nesustenabilă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 iunie 2013

Petiționara, un resortisant din Filipine, s-a căsătorit cu un cetățean danez, în Danemarca, în 
anul 2005. Au trăit o perioadă în Statele Unite, apoi în Filipine unde s-a născut copilul lor. La 
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finalul anului 2011, au decis să se întoarcă în Danemarca și solicitat reîntregirea familiei. 
Petiționara a primit viză pentru 28 de zile, susținând un test de limbă daneză ca parte a 
cerinței de calificare pentru obținerea vizei pentru reîntregirea familiei.

Petiționara avea de ceva vreme îndoieli cu privire la căsătorie și a ezitat să se mute în 
Danemarca, dar soții au convenit asupra unei vacanțe de două săptămâni, timp în care copilul 
lor urma să petreacă timp cu tatăl lui și cu familia acestuia, iar cei doi aveau timp să discute 
despre divorț. Cu toate acestea, după sosirea în Danemarca, tatăl a refuzat să îi înapoieze 
copilul, întrucât el nu dorea ca acesta să se întoarcă în Filipine.

De atunci, petiționara nu a reușit să își primească fiul înapoi, în ciuda numeroaselor proceduri 
administrative. Ea nu are permis de lucru, nu are asigurare de sănătate și nici măcar nu este 
sigur că i se va acorda un permis de ședere în Danemarca.

Observațiile Comisiei

În ceea ce privește custodia copilului: Neaplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 
sau a Convenției de la Haga din 1996

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului se referă la competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești, dar stabilește competența instanțelor doar în relațiile dintre statele membre. Totuși, 
acest regulament nu se aplică în cazul Danemarcei, întrucât acest stat membru nu participă la 
instrumentele UE în materie de justiție civilă în baza părții a treia titlul V din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, care se referă la spațiul de libertate, securitate și justiție, la 
care a decis să renunțe în totalitate.

Convenția de la Haga din 1996 asupra competenței, legii aplicabile, recunoașterii, executării 
și cooperării privind răspunderea părintească și măsurile de protecție a copiilor reglementează 
competența judiciară internațională a instanțelor în cazurile de custodie. Însă nici aceasta nu 
se aplică în cazul de față, întrucât Filipine nu este parte la convenție.

Prin urmare, problema competenței instanțelor daneze de a lua o decizie în ceea ce privește 
probleme precum custodia/drepturile de vizită asupra copilului este reglementată de legislația 
națională daneză.

În ceea ce privește viza și permisul de ședere: Neaplicabilitatea Directivei 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora sau a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la 
reîntregirea familiei

Directiva 2004/38/CE1 reglementează dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. Ea se aplică atunci când un 
cetățean al UE se mută și locuiește în alt stat membru și, printre altele, se referă la vizele de 
intrare și permisele de ședere pentru resortisanții unei țări terțe care sunt membrii familiei 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm
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unor cetățeni ai Uniunii Europene.
Totuși, în cazul de față, din informațiile aflate la dispoziția Comisiei, reiese faptul că nu a avut 
loc nicio astfel de mutare/ședere. Prin urmare, Directiva 2004/38/CE nu se aplică în acest caz
și petiționara nu se poate baza pe dispozițiile acesteia pentru a-și rezolva problema cu viza și 
dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în obținerea unui permis de ședere în Danemarca.
În ceea ce privește Directiva 2003/86/CE1 a Consiliului, aceasta are ca obiectiv stabilirea 
condițiilor în care se exercită dreptul la reîntregirea familiei pe care îl au resortisanții țărilor 
terțe care au reședința în mod legal pe teritoriul statelor membre.

În plus, așa cum s-a menționat mai sus, Danemarca a renunțat la partea a treia titlul V din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în baza căreia prezenta directivă a fost 
adoptată. Prin urmare, în cazul de față se aplică doar legislația națională.

Concluzii
În cazul de față, legislația UE nu se aplică, întrucât Danemarca a ales să renunțe la partea a 
treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care vizează spațiul de 
libertate, securitate și justiție. Se aplică doar legislația daneză și, prin urmare, Comisia nu are 
posibilitatea de a o ajuta pe petiționară.

Cu toate acestea, Comisia observă faptul că Danemarca este parte a Convenției europene a 
drepturilor omului și, prin urmare, trebuie să respecte toate drepturile fundamentale prevăzute 
de convenție, în special dreptul la viața de familie.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:RO:NOT


