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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0963/2012, ktorú podala Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin (štátna 
príslušníčka Filipín), o svojej neudržateľnej situácii v Dánsku

1. Zhrnutie obsahu petície

V roku 2005 sa predkladateľka petície vydala v Dánku za dánskeho občana a v roku 2009 sa 
im na Filipínach, kde manželia v tom čase žili, narodil syn. V roku 2010 sa jej manžel 
rozhodol vrátiť do Dánska a v roku 2011 dostala predkladateľka petície vízum a nasledovala 
svojho manžela s ich spoločným dieťaťom do Dánska, aby sa ich rodina opäť zlúčila. Vzťah 
manželov sa však rozpadol a manžel predkladateľky petície jej odmietol dať súhlas na odchod 
z Dánska s ich synom. Vzhľadom na zložitú situáciu predkladateľky petície ako štátnej 
príslušníčky tretej krajiny a tvrdenie dánskych právnych orgánov, že nie oni, ale filipínske 
súdy majú právomoc v prípade ich spoločného dieťaťa, sa predkladateľka petície teraz ocitla 
v právnom vákuu. Jej syn teraz býva so svojím otcom a otcovou rodinou, ktorí dávajú 
predkladateľke petície právo stretávať sa so svojím synom len 8 hodín týždenne. 
Predkladateľka petície sa obáva, že nedostane povolenie na trvalý pobyt v Dánsku, a preto 
žiada Európsky parlament, aby u dánskych orgánov vzniesol námietku s cieľom nájsť spôsob, 
ako ju dostať z tejto neudržateľnej situácie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. júna 2013

Predkladateľka petície, štátna príslušníčka Filipín, sa vydala za dánskeho občana v Dánsku v 
roku 2005. Určitý čas žili v Spojených štátoch, potom žili na Filipínach, kde sa im narodilo 
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dieťa. Koncom roku 2011 sa rozhodli vrátiť do Dánska a požiadali o zlúčenie rodiny. 
Predkladateľka petície dostala 28-dňové vízum, pričom test z dánskeho jazyka bol súčasťou 
požiadavky na získanie nároku na vízum na zlúčenie rodiny.

Predkladateľka petície už nejaký čas pochybovala o ich manželstve a odmietla sa presťahovať 
do Dánska, ale manželia sa dohodli na dvojtýždňovej dovolenke, aby dieťa mohlo byť nejakú 
dobu so svojím otcom a jeho rodinou a mali čas porozprávať sa o rozvode. Po príchode do 
Dánska však otec odmietol dieťa vrátiť a nechcel, aby sa vrátilo na Filipíny.

Odvtedy sa predkladateľke petície nepodarilo získať syna späť napriek množstvu správnych 
konaní. Nemá pracovné povolenie, nemá zdravotnú starostlivosť a ani si nie je istá, či dostane 
povolenie na pobyt, aby mohla žiť v Dánsku.

Poznámky Komisie 

Starostlivosť o dieťa: neuplatniteľnosť nariadenia Rady (ES) 2201/2003 ani Haagskeho 
dohovoru z roku 1996.

Nariadenie Rady (ES) 2201/2003 sa zaoberá súdnou právomocou a uznávaním a výkonom 
rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ale určuje 
súdnu právomoc súdov len vo vzťahoch medzi členskými štátmi. Toto nariadenie sa však 
nevzťahuje na Dánsko, keďže tento členský štát sa nezúčastňuje na vykonávaní právnych 
nástrojov EÚ v oblasti občianskych vecí na základe hlavy V časti III Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, ktorá sa zaoberá priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, od ktorých 
sa rozhodol úplne upustiť.

Haagsky dohovor z roku 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a 
spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa upravuje 
medzinárodnú súdnu právomoc v prípadoch starostlivosti o dieťa. Ani ten sa však nevzťahuje 
na tento prípad, keďže Filipíny nie sú zmluvnou stranou dohovoru.

Preto sa otázka súdnej právomoci dánskych súdov rozhodovať o otázkach starostlivosti o 
dieťa/ právach na návštevu dieťaťa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi Dánska. 

Víza a povolenie na pobyt: Neuplatniteľnosť smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe ani 
smernice 2003/86/ES o zlučovaní rodiny. 

Smernica 2004/38/ES1 upravuje právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 
pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Uplatňuje sa vtedy, keď sa občan 
EÚ presťahuje do iného členského štátu a býva v ňom, a okrem iného sa zaoberá otázkou 
vstupných víz a povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými 
príslušníkmi občanov EÚ.
Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa však zdá, že v tomto prípade nedošlo k 
takémuto sťahovaniu ani pobytu. Smernica 2004/38/ES sa preto neuplatňuje a predkladateľka 
petície sa nemôže spoliehať na jej ustanovenia pri riešení svojho problému s vízami a 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm .
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potenciálnych problémov pri získaní povolenia na pobyt v Dánsku.
Pokiaľ ide o smernicu Rady 2003/86/ES1, jej účelom je určiť podmienky na uplatňovanie 
práva na zlúčenie rodiny štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na 
území členských štátov. 

Ako je uvedené, Dánsko sa okrem toho rozhodlo upustiť od uplatňovania hlavy V tretej časti 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorej bola prijatá táto smernica. Na tento 
prípad sa preto uplatňuje len vnútroštátne právo.

Závery
V tomto prípade sa neuplatňuje žiadne nariadenie EÚ, keďže Dánsko sa rozhodlo upustiť od 
uplatňovania hlavy V tretej časti zmluvy, ktorá sa zaoberá priestorom slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti. Uplatňuje sa iba dánske právo, a preto Komisia nemá možnosť pomôcť 
predkladateľke petície. 

Komisia však konštatuje, že Dánsko je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ľudských 
právach, a preto musí rešpektovať všetky základné práva, ktoré sú v ňom zakotvené, najmä 
právo na rodinný život.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT.


