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Pergunta com pedido de resposta oral O-000008/2016
à Comissão
Artigo 128.º do Regimento
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, 
Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian 
Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea 
Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan 
Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian 
Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, 
Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, 
Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, 
Marc Tarabella, Hugues Bayet, David McAllister, Tomáš Zdechovský

Assunto: Suspeitas fundamentadas relativamente a possíveis abusos por parte dos Serviços de 
Proteção de Menores na Noruega - Barnevernet

As medidas tomadas pelos Serviços de Proteção de Menores na Noruega, Barnevernet, limitam o 
direito dos pais, cidadãos da UE, de entrarem em contacto com os seus próprios filhos e o facto de 
separar as crianças das suas famílias em regime de urgência cria fatores de stress que podem, mais 
tarde, afetar a respetiva evolução. 

Existem informações relativas a casos em que os serviços Barnevernet tomaram essas medidas na 
sequência de constatações baseadas em declarações dos educadores e das crianças, sem confirmar 
se essas declarações foram prestadas na presença de um psicólogo, sem revelar o procedimento 
seguido para recolher essas declarações e sem a presença de um advogado ou de um representante 
dos pais que pudesse garantir o respeito dos procedimentos para a audição de menores.

Num contexto em que que na Noruega vivem mais de 150 000 cidadãos da UE que representam 
3,5 % da população total, pessoas integradas na vida social e profissional, que trazem valor 
acrescentado à sociedade onde vivem, as ações dos serviços Barnevernet correm o risco de colocar 
sob pressão a vida de muitas famílias de cidadãos europeus.

Pode a Comissão solicitar esclarecimentos às autoridades norueguesas no que toca aos 
procedimentos seguidos pelos serviços Barnevernet? 

Pondera a Comissão a possibilidade de alargar o âmbito de aplicação dos acordos bilaterais com os 
países terceiros por forma a abranger a proteção dos direitos das famílias que contam, pelo menos, 
com um cidadão europeu?

De que meios dispõe a Comissão para intervir caso verifique que esses procedimentos possam 
conduzir a traumatismos psicoemocionais para os menores ou para os pais?
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