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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000078/2015 

do Komisji 
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 – czy Komisja może zająć stanowisko w następujących kwestiach: 

1. W świetle zbliżającego się przeglądu rozporządzenia Bruksela II – czy Komisja mogłaby 
sprecyzować kierunek proponowanych przez siebie zmian? Czy Komisja przewiduje zniesienie 
obecnych przeszkód proceduralnych i biurokratycznych w postępowaniach dotyczących pieczy 
nad dzieckiem? Czy Komisja zaproponuje zmiany, aby zapewnić większą jasność w odniesieniu 
do miejsca zwykłego pobytu (art. 15), które stanowi istotny łącznik w międzynarodowych 
sprawach dotyczących uprowadzeń? 

2. Czy Komisja rozważy wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących przesłuchiwania dzieci 
w postępowaniu cywilnym we wszystkich państwach członkowskich? Ponadto – czy Komisja 
ułatwi dialog i wymianę najlepszych praktyk między poszczególnymi zainteresowanymi 
podmiotami, np. zapewnianie pracownikom socjalnym, sędziom i siłom policyjnym w państwach 
członkowskich UE pomocy i szkoleń w zakresie odnośnych instrumentów prawnych i 
orzecznictwa? 

3. Czy Komisja rozważa zachęcanie państw członkowskich, by wyznaczyły wyspecjalizowane sądy 
rodzinne zajmujące się międzynarodowymi sprawami uprowadzeń dzieci obejmującymi elementy 
transgraniczne, zapewniając w ten sposób sprawniejsze postępowania, z efektywnymi i szybkimi 
powrotami? Czy Komisja rozważyłaby utworzenie sieci tych sądów i właściwych organów, aby 
ułatwić bezproblemową współpracę i wymianę najlepszych praktyk? 

4. Czy Komisja zamierza promować ideę procedury przyspieszonej w sprawach dotyczących dzieci 
w postępowaniu sądowym w państwach członkowskich, a także w sprawach wnoszonych przed 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?  

5. Czy Komisja jest świadoma zastrzeżeń niektórych państw członkowskich co do praktyk 
adopcyjnych stosowanych w innych państwach członkowskich (adopcja bez zgody rodziców), 
które to praktyki wywierają wpływ na dzieci/ rodziny osób przenoszących się do państw 
członkowskich, gdzie mają one miejsce? Czy Komisja będzie gromadzić informacje dotyczące tej 
kwestii z myślą o zagwarantowaniu dobra dziecka?  

6. Czy Komisja mogłaby odpowiedzieć, czy zamierza wzmocnić ogólnoeuropejskie inicjatywy 
podjęte specjalnie w celu utworzenia 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. 

7. Czy Komisja rozważyłaby podjęcie inicjatywy mającej na celu szkolenie kadr wymiaru 
sprawiedliwości ukierunkowane specjalnie na transgraniczne sprawy dotyczące dzieci w ramach 
istniejącego programu szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości? 

Przedłożone: 18.6.2015 
Przekazane: 22.6.2015 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 29.6.2015 


