
– A Lidia Jochimsen, lengyel állampolgár által benyújtott, 0712/2006.
számú petíció a német ifjúságvédelmi hatóságok által a lengyelül 
beszélőkkel szemben alkalmazott állítólagos hátrányos 
megkülönböztetésről

A petíció benyújtója elmondja, hogy a lengyel–német vegyes háztartásokban 
előforduló nehézségek megoldására felkért német ifjúságvédelmi hatóságok írásbeli 
vagy szóbeli értesítést adnak ki arra vonatkozóan, hogy a lengyel nyelv nem 
használható olyan esetekben, amikor a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét a német 
szülő kéri, és amikor az ügy megoldása az ifjúságvédelmi hatóság képviselőjének 
részvételével jár, aki speciális képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy antiszociális 
viselkedés esetén felügyelje a gyerekek és a szülők közötti kapcsolatokat. A lengyel 
nyelv használatát több ok miatt tiltják, például azon érvelés alapján, hogy nem 
szolgálja a gyerekek tanulmányi érdekeit. A petíció benyújtója azonban azt állítja, 
hogy ez ellentétben áll azzal az elmélettel, miszerint a kétnyelvűség előnyös a gyerek 
fejlődése szempontjából. A petíció benyújtója, aki maga is érintett az ügyben, ezt 
hátrányos megkülönböztetésnek tartja és azt állítja, hogy a német hatóságok csak a 
német szülők érdekeit védik. Következésképpen az a véleménye, hogy a német 
ifjúságvédelmi hatóságok megsértik a gyermekek jogainak, valamint az 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmának elvét, és ezért az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

Tájékoztatás

– A hasonló témáról szóló 038/2006 sz. petíciót az alábbiak szerint kezelték.

Ajánlások

– elfogadhatónak nyilvánítás;
– további tájékoztatás kérése a Bizottságtól;
– a 0038/2006 sz. petícióval való együttes kezelés.



– A Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, lengyel állampolgár által 
benyújtott, 0713/2006. számú petíció a német ifjúságvédelmi hatóságok 
által a lengyelül beszélőkkel szemben alkalmazott állítólagos hátrányos 
megkülönböztetésről

A petíció benyújtója elmondja, hogy a lengyel–német vegyes háztartásokban 
előforduló nehézségek megoldására felkért német ifjúságvédelmi hatóságok írásbeli 
vagy szóbeli értesítést adnak ki arra vonatkozóan, hogy a lengyel nyelv nem 
használható olyan esetekben, és amikor az ügy megoldása az ifjúságvédelmi hatóság 
képviselőjének részvételével jár, aki speciális képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy 
antiszociális viselkedés esetén felügyelje a gyerekek és a szülők közötti 
kapcsolatokat. A lengyel nyelv használatát több ok miatt tiltják, például azon érvelés 
alapján, hogy nem szolgálja a gyerekek tanulmányi érdekeit. A petíció benyújtója 
azonban azt állítja, hogy ez ellentétben áll azzal az elmélettel, miszerint a 
kétnyelvűség előnyös a gyerek fejlődése szempontjából. A petíció benyújtója, aki 
maga is érintett az ügyben, azt állítja, hogy a német hatóságok hozzáállása a lengyel 
szülőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés egyértelmű esetének minősül, és az a 
véleménye, hogy nem tekinthető mentségnek az, hogy a német ifjúságvédelmi 
hatóságnak a vegyes házaspárok gyerekeinek felügyeletéért felelős alkalmazottai nem 
rendelkeznek megfelelő nyelvi jártassággal. Azt állítja, hogy a német ifjúságvédelmi 
hatóságok megsértik a gyermekek jogainak, valamint az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés tilalmának elvét, és ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

Tájékoztatás

– A hasonló témáról szóló 038/2006 sz. és 00712/2006 sz. petíciót az alábbiak 
szerint kezelték.

Ajánlások

– elfogadhatónak nyilvánítás;
– további tájékoztatás kérése a Bizottságtól;
– a témával kapcsolatos más petíciókkal való együttes kezelés.
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