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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000077/2015 

do Rady 
art. 128 Regulaminu PE 

Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt 
w imieniu grupy PPE 

Przedmiot: Transgraniczna ochrona dobra dziecka w Europie 

Zważywszy na rosnące publiczne zaniepokojenie przejawiające się wzrastającą liczbą petycji 
kierowanych do Parlamentu Europejskiego – czy Rada mogłaby zająć stanowisko w następujących 
kwestiach: 

1. W odniesieniu do art. 81 TFUE dotyczącego współpracy sądowej w sprawach cywilnych – czy 
Rada zamierza udoskonalić zasady i wytyczne związane ze współpracą w sprawach 
transgranicznych dotyczących dzieci, przewidujące m.in., że należy w miarę możliwości 
zapewniać jedność rodziny, zanim dziecko trafi do adopcji, oraz zawsze uwzględniać dobro 
dziecka? Jeżeli tak – czy Rada zamierza zacieśnić współpracę w tej dziedzinie, uwzględniając te 
zasady i wytyczne w taki sposób, by stosowały się one także do spraw, które nie mają charakteru 
transgranicznego? 

2. Czy Rada byłaby skłonna ułatwiać dialog i wymianę najlepszych praktyk w zakresie tworzenia 
polityki przewidującej udzielanie pomocy rodzinom jej potrzebującym, tak aby umożliwić im 
wychowywanie dzieci oraz zapobiec oddawaniu dzieci do placówek opiekuńczych i kierowaniu ich 
do adopcji? 

3. Czy Rada przewiduje monitorowanie i koordynację w odniesieniu do funkcjonowania służb 
socjalnych do spraw dzieci we wszystkich państwach członkowskich UE, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na praktyki adopcyjne w przypadkach transgranicznych, aby zapewnić ochronę 
dobra dziecka, przy jednoczesnym respektowaniu różnorodnych tradycji kulturowych i 
społecznych w całej UE? 

4. Czy Rada, zgodnie z konwencją haską, rozważyłaby wyznaczenie wyspecjalizowanych sądów 
rodzinnych zajmujących się sprawami transgranicznych uprowadzeń dzieci, aby zapewnić 
spójność i szybką procedurę powrotu w takich sprawach transgranicznych, zachęcając przy tym 
do wymiany najlepszych praktyk między tymi sądami? 

5. Czy Rada mogłaby odpowiedzieć, czy poparłaby potencjalną prowadzoną przez Komisję 
ogólnoeuropejską inicjatywę mającą na celu utworzenie portalu internetowego, gdzie jasno i 
przystępnie przedstawiane byłyby stosowne informacje prawne o procedurach adopcyjnych w 
państwach członkowskich, a także o właściwych organach i instytucjach, do których można 
zwracać się w przypadkach uprowadzeń transgranicznych.  

Przedłożone: 18.6.2015 
Przekazane: 19.6.2015 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 10.7.2015 


