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Rezumatul reuniunii cu autorităţile germane privind 
„Petiţiile-Jugendamt”

Context

Petiţiile

Comisia a primit o serie de petiţii (de exemplu 38/2006, 712/2006, 713/2006, 
848/2006, 849/2006, 1008/2006) privind pretinsa discriminare de către autorităţile 
germane a părintelui de altă naţionalitate în cazul căsătoriilor mixte desfăcute, pe 
parcursul contactului cu copiii. Petiţionarii declară că problema discriminării survine 
din acţiunile birourilor germane de asistenţă socială pentru tineri (Jugendämter) care
conduc la dificultatea sau chiar la imposibilitatea soţului de altă naţionalitate să aibă 
contact cu copilul său. În special, petiţionarii critică faptul că în situaţia întâlnirii cu 
copiii acestora, inspectorii Jugendamt verifică dacă părintele se adresează copilului în 
limba germană, iar în cazul în care copilul sau părintele vorbeşte într-o limbă 
necunoscută inspectorului (de exemplu limba poloneză), aceştia întrerup conversaţia. 
Mai mult, se pretinde că funcţionarii ameninţă părinţii de altă naţionalitate că 
nerespectarea ordinelor acestora va conduce la interzicerea contactului dintre părinte 
şi copil. Jugendamt susţine că „din punct de vedere profesional pedagogic, nu este în 
interesul copilului ca întâlnirile cu un funcţionar însoţitor să se desfăşoare într-o 
limbă străină. Pentru copil este benefic să îşi dezvolte cunoştinţele lingvistice, 
deoarece creşte în această ţară şi urmează sau va urma cursurile de învăţământ 
aici”. Petiţionarii solicită Parlamentului European să intervină în acest caz. Aceeaşi 
solicitare a fost înaintată preşedintelui Comisiei pentru petiţii sub forma unei petiţii 
on-line lansată de CEED (Conseil Européen des Enfants du Divorce), semnată de 
cetăţeni de naţionalitate franceză, britanică, belgiană, poloneză, austriacă, sud-
africană, americană şi australiană.

Acţiunea Comisiei pentru petiţii până în prezent

Prin scrisoarea din 27.04.2006 Marcin Libicki, preşedinte, i-a solicitat 
reprezentantului permanent al Germaniei, Ambasadorul Wilhelm Schönfelder, să
înainteze autorităţilor germane competente îngrijorarea profundă a comisiei privind 
acest aspect şi să le solicite furnizarea de informaţii privind motivele acţiunilor 
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menţionate de petiţionar. Ambasadorul Wilhelm Schönfelder a răspuns printr-o 
scrisoare adresată lui Marcin Libicki în 11.07.2006). Un prim schimb de opinii cu 
participarea unui număr de trei petiţionari a avut loc în 30.01.2007. Nu s-a primit un 
răspuns scris din partea Comisiei Europene anterior reuniunii, dar poziţia Comisiei a 
fost prezentată verbal de un reprezentant al DG Justiţie, Libertate şi Securitate, care a 
subliniat că este posibil ca autorităţile germane să fi încălcat articolele 12 şi 14 din 
Tratatul CE şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Reuniunea cu autorităţile germane în Berlin

Introducere

În 22 martie 2007, o delegaţie a Comisiei pentru petiţii s-a întâlnit cu reprezentanţi ai 
guvernului german la Berlin pentru discutarea afirmaţiilor petiţionarilor împotriva 
Jugendamt. Reuniunea a avut loc între orele 14.00 – 15.20, la sediul Bundestag-ului 
german.

La reuniune au participat următorii din partea Parlamentului European: Marcin 
Libicki (preşedintele Comisiei), Inés Ayala-Sender, (membru al Comisiei), David 
Lowe (şeful secretariatului Comisiei), Hannes Kugi, (secretariatul Comisiei) şi
Szymon Szynkowski (asistentul domnului Libicki). De asemenea, au fost prezenţi 
reprezentanţi ai petiţionarilor: Ingo Nawrath (Asociaţia părinţilor germani), Stefan 
Hambura (reprezentantul legal al petiţionarului) şi Beata Pokrzeptowicz (petiţionar). 
Autorităţile germane au fost reprezentate de Dr. Reinhard Wiesner (Ministerul
Familiei, Tineretului şi Persoanelor în Vârstă) împreună cu asistentul acestuia şi 
Andreas Hilliger (Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului din landul 
Brandenburg).

Rezumatul reuniunii

În primul rând, a fost acordat cuvântul domnului Nawrath, care a exprimat o 
prezentare generală a opiniilor sale critice privind performanţa autorităţilor de 
asistenţă socială pentru tineret. Acesta consideră că în general funcţionarii nu sunt 
capabili să gestioneze multiplele îndatoriri care le sunt acordate, cum ar fi îngrijirea 
copiilor neglijaţi, pe de o parte, şi asumarea anumitor obligaţii în legătură cu 
procedurile de custodie privind copiii, pe de altă parte. Acesta a criticat , de asemenea,
faptul că autorităţile germane de asistenţă socială privind tineretul nu pot fi ţinute 
răspunzătoare pentru deciziile acestora şi acţionează netransparent şi fără să facă 
obiectul supravegherii. Doamna Pokrzeptowicz a subliniat propria experienţă cu o 
autoritate de asistenţă socială privind tineretul din Rinul de Nord-Westphalia. Aceasta 
a reiterat afirmaţiile cuprinse în petiţia sa către PE, şi anume că funcţionarii i-au 
interzis folosirea limbii poloneze cu ocazia conversaţiilor cu propriul copil. Ea 
consideră aceasta ca reprezentând un caz clar de discriminare, completând că 
interzicerea limbii poloneze ar conduce la perceperea de către copilul său a unei părţi 
a identităţii sale culturale ca fiind depreciată. Aceasta a susţinut că Jugendamt i-a 
interzis de la acea dată să îşi mai vadă copilul. Domnul Hambura a afirmat că lipsa 
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cunoştinţelor lingvistice în rândul autorităţilor de asistenţă socială privind tineretul nu 
ar reprezenta o scuză pertinentă deoarece ar fi uşor pentru Jugendamt să asigure 
prezenţa unei persoane vorbitoare a limbii poloneze. Acesta a mai susţinut că o serie 
de acţiuni penale au fost iniţiate împotriva Jugendämter pentru for răpire de copii. 

Domul Wiesner a fost primul care a luat cuvântul pentru autorităţile germane. Acesta 
a subliniat că aspectul discriminării nu ar trebui analizat în mod izolat, ci în contextul 
conceptului de „bunăstare a copilului”. El a explicat apoi istoricul şi organizarea 
birourilor germane de asistenţă socială privind tineretul, care datează din anul 1922. 
Acţiunile criticate s-ar referi la o parte minoră a îndatoririlor generale asumate de 
aceste autorităţi, care includ , de asemenea, activităţi sociale în domeniile asistenţei 
sociale privind copiii şi tinerii. Domnul Wiesner a subliniat apoi contextul legal, 
subliniind că în luptele pentru custodie deciziile sunt adoptate de instanţele de dreptul 
familiei. În aceste cazuri, birourilor de asistenţă socială privind tineretul li se solicită 
în general de instanţe exprimarea unei opinii. Când judecătorul decide ca un părinte să 
îşi poată vedea copilul numai în cazul însoţirii acestuia din urmă de către o terţă 
persoană, sentinţa prevede persoana însoţitoare şi alte detalii, precum ar fi folosirea 
unei anumite limbi, etc. Acesta şi-a exprimat opinia că un părinte împotriva căruia s-a 
pronunţat o sentinţă este în mod inevitabil dezamăgit şi (în mod subiectiv) se simte 
neînţeles atât de către instanţă, cât şi de către autorităţile de asistenţă socială privind 
tineretul. Cu toate acestea, în cazul în care, de exemplu, biroul de asistenţă socială 
privind tineretul nu ar furniza o interpretare contrară unei sentinţe, acest fapt ar putea
fi contestat în instanţă. 

Domnul Hilliger a explicat în detaliu diviziunea competenţelor între diversele niveluri 
guvernamentale. La nivel federal, Ministerul de Justiţie este responsabil exclusiv 
pentru anumite chestiuni legate de conflictele internaţionale privind custodia 
copilului. Ministerul Familiei, Tineretului şi Persoanelor în Vârstă deţine anumite 
responsabilităţi de coordonare a activităţii „Jugendämter” la nivel federal. Cu toate 
acestea, Länder îşi rezervă competenţa privind legislaţia şi jurisdicţia privind 
aspectele de dreptul familiei, întrucât birourile de asistenţă socială privind tineretul 
sunt conduse autonom, la nivel local. Domnii Hilliger şi Wiesner au subliniat că 
aproximativ 500 Jugendämter îşi desfăşoară în general activitatea la standarde 
ridicate, în ciuda îndatoririlor dificile. Aceştia au admis imposibilitatea eliminării 
anumitor neajunsuri privind câteva cazuri individuale complexe. Acest aspect începe 
să fie abordat de autorităţile regionale prin intermediul unei perfecţionări a 
funcţionarilor.

În concluzie, domnul Libicki a subliniat abordarea Comisiei pentru petiţii de numeroşi 
petiţionari, ceea ce sugerează că problema nu se referă doar la cazuri individuale. 
Acesta şi doamna Ayala au subliniat concentrarea Comisiei privind subiectul 
respectării de către autorităţile şi instanţele germane a legislaţiei UE. Comisia ar dori 
să se asigure că legislaţia UE care interzice discriminarea este respectată în fiecare caz 
individual. Pe de altă parte, structurile administrative şi diviziunea competenţelor între 
diferite niveluri de guvernare reprezintă o problemă internă a Germaniei. Domnul
Libicki şi-a exprimat speranţa că autorităţile germane vor coopera pentru soluţionarea 
problemelor ridicate de petiţionari şi a anunţat că aspectul va fi reluat cu ocazia unei 
reuniuni viitoare a Comisiei pentru petiţii la care va invita reprezentanţi ai guvernului 
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german. În final, domnul Libicki le-a mulţumit tuturor participanţilor pentru 
contribuţiile aduse. 


