
1086536.PL PE 540.801 

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000028/2016 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Pavel Svoboda 
Komisji Prawnej 

Cecilia Wikström 
Komisji Petycji 

Przedmiot: Transgraniczna ochrona dobra dziecka w Europie 

W związku ze zbliżającym się przeglądem rozporządzenia Bruksela II bis oraz coraz większym 
zaniepokojeniem opinii publicznej, o którym świadczy duża liczba petycji kierowanych do Parlamentu, 
Komisja proszona jest o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach: 

1. Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, w jakim kierunku będą szły proponowane przez nią zmiany do 
ww. rozporządzenia? Czy Komisja przewiduje ponowną ocenę obowiązujących obecnie procedur 
oraz zmniejszenie przeszkód biurokratycznych w postępowaniach dotyczących opieki nad 
dzieckiem? W jaki sposób Komisja zamierza zaradzić takim problemom jak nieegzekwowanie i 
wzajemne nieuznawanie decyzji sądów krajowych oraz niejasna definicja „dobra dziecka” i 
„miejsca zwykłego pobytu”? Czy Komisja odniesie się jednoznacznie do obowiązku 
zawiadomienia przez państwo przyjmujące właściwego urzędu konsularnego państwa, którego 
dziecko jest obywatelem, w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem, określonego w art. 37 
lit. b) Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych? 

2. Czy Komisja – w świetle art. 24 Karty praw podstawowych UE – wprowadzi wspólne minimalne 
standardy dotyczące przesłuchań dzieci w krajowych postępowaniach cywilnych w sprawach 
transgranicznych? W jaki sposób Komisja zamierza ułatwić dialog i wymianę najlepszych praktyk 
między zainteresowanymi stronami oraz zapewnić odpowiednie szkolenia prawne dla 
pracowników socjalnych, sędziów i policjantów? 

3. Czy Komisja będzie zachęcać państwa członkowskie do utworzenia – w stosownych przypadkach 
– specjalnych wydziałów w sądach rodzinnych lub organów ds. mediacji transgranicznej, które 
umożliwią bardziej sprawiedliwe i szybsze prowadzenia postępowań w państwach 
członkowskich? Czy Komisja przewiduje utworzenie sieci takich wydziałów sądów rodzinnych, aby 
usprawnić współpracę i ułatwić wymianę najlepszych praktyk? Czy Komisja zamierza propagować 
szybką ścieżkę postępowania w sprawach dotyczących dzieci przed sądami krajowymi i 
Trybunałem Sprawiedliwości?  

4. Czy Komisja zdaje sobie sprawę z obaw i skarg obywateli dotyczących wdrożenia prawa 
adopcyjnego (wymuszona adopcja) oraz praktyk niektórych służb socjalnych i sądowych 
zajmujących się dziećmi, które to praktyki mają wpływ na swobodny przepływ osób (Parlament 
otrzymał 328 petycji na ten temat z pięciu różnych państw członkowskich)? Czy Komisja zamierza 
zgromadzić informacje na temat tych kwestii i zadba o to, by kierowano się dobrem dziecka? 

5. Czy Komisja popiera ogólnoeuropejskie inicjatywy mające na celu utworzenie portalu 
internetowego dla obywateli i osób prawnych, zawierającego jasne i łatwo dostępne informacje 
prawne o krajowych procedurach adopcyjnych, a także o właściwych organach, do których można 
zwracać się w przypadkach uprowadzeń transgranicznych? Czy Komisja rozważa podjęcie 
inicjatywy mającej na celu szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości ukierunkowane specjalnie na 
transgraniczne sprawy dotyczące dzieci w ramach istniejącego programu szkolenia kadr wymiaru 
sprawiedliwości? 
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