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Pergunta com pedido de resposta oral O-000106/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Cecilia Wikström 
em nome da Comissão das Petições 

Assunto: Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 
transfronteiriços 

A Comissão das Petições recebeu um grande número de petições sobre o papel do serviço alemão 
de proteção de menores (Jugendamt), denunciando a alegada discriminação sistemática de pais não 
alemães no contexto de litígios familiares transfronteiriços que envolvem crianças, nomeadamente a 
discriminação em matéria de responsabilidade parental e de guarda de crianças. Segundo os 
peticionários, as autoridades alemãs competentes não reconhecem nem executam decisões e 
sentenças proferidas por autoridades judiciais de outros Estados-Membros em litígios familiares que 
tenham implicações transfronteiriças e que envolvam crianças, e não aceitam que seja indicado um 
local fora da Alemanha como residência habitual da criança, o que pode comprometer a proteção 
efetiva do superior interesse da criança. 

O Parlamento Europeu tem um papel muito ativo nesta matéria, tendo já organizado duas missões de 
recolha de informações, tendo criado um grupo de trabalho específico no seio da Comissão das 
Petições e tendo adotado uma resolução sobre o assunto. 

Pode a Comissão facultar informações pormenorizadas e atualizadas sobre o seguimento dado aos 
pedidos da Comissão das Petições relativos aos problemas apresentados nas petições sobre o papel 
do Jugendamt e do sistema de direito de família alemão em litígios familiares transfronteiriços, a fim 
de proteger o superior interesse da criança? 

Que medidas tenciona a Comissão adotar para assegurar um controlo rigoroso da natureza não 
discriminatória dos procedimentos e práticas utilizados no sistema de direito de família alemão, 
nomeadamente os utilizados pelo Jugendamt, no âmbito de litígios familiares transfronteiriços que 
tenham implicações transfronteiriças, a fim de proteger o superior interesse da criança e outros 
direitos conexos? 

Que medidas tomou a Comissão para oferecer um maior número de ações de formação e 
intercâmbios internacionais de funcionários dos serviços sociais, a fim de reforçar a sensibilização 
para o funcionamento dos serviços homólogos nos vários Estados-Membros e de ultrapassar as 
diferenças culturais relativamente ao conceito de «superior interesse da criança»? 
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