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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1696/2008, którą złożyła Jacqueline de Croÿ (Belgia) w imieniu 
Fundacji Księżniczki de Croÿ, w sprawie konieczności przyjęcia środków na 
szczeblu UE w celu zwalczania wykorzystywania dzieci na tle seksualnym 
i wspierania ofiar wykorzystywania seksualnego

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję krytykuje braki, jakie istnieją na szczeblu krajowym w różnych państwach 
członkowskich UE, pozwalające uniknąć kary osobom, które dopuściły się wykorzystania 
seksualnego nieletnich. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie interwencji w celu rychłego przyjęcia wspólnotowych przepisów dotyczących 
zwalczania przestępstw na tym tle i udzielania ofiarom odpowiedniego wsparcia. Składająca 
petycję wzywa do utworzenia europejskiej agencji pośredniczącej między lokalnymi 
władzami a Interpolem, z jednej strony, oraz ofiarami lub świadkami przestępstw wobec
nieletnich, z drugiej strony.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Petycja
Składająca petycję powiadamia o systematycznych pomyłkach sądowych w szeregu krajów 
(Belgia, Holandia, Francja, Portugalia, Szwajcaria), popełnianych umyślnie w celu 
wstrzymania dochodzeń dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci, aby chronić 
osoby związane z systemem sądowym i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, 
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zamieszanych w tego rodzaju nadużycia. Składająca petycję informuje, że nie chodzi tu 
o jednostkowe przypadki.

Petycja jest kolejną petycją w tej sprawie dotyczącą Belgii (po petycji 186/2004).

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z art. 29 TUE cel Unii, którym jest zapewnienie obywatelom wysokiego stopnia 
ochrony w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, osiągany jest 
m.in. poprzez zwalczanie przestępstw przeciwko dzieciom. W związku z tym w traktacie
przewidziano wspólne działanie w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach 
karnych.

Na tej podstawie wykonywane były uprawnienia prawodawcze Unii i opracowywane 
instrumenty, z których najważniejszym jest decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z dnia 
22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii 
dziecięcej. Ta decyzja ramowa zbliża ustawodawstwa krajowe, w szczególności w zakresie 
definicji przestępstw, kar oraz jurysdykcji.

W celu zwiększenia poziomu ochrony w ramach kompleksowego podejścia obejmującego 
ściganie sprawców, ochronę dzieci i zapobieganie przestępstwom Komisja przedstawiła 
w dniu 25 marca 2009 r. wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania 
seksualnego wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych oraz 
pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW.

Unia nie ma jednak uprawnień w zakresie dochodzeń sądowych dotyczących indywidualnych 
przypadków. Zgodnie z art. 33 TUE odpowiedzialność za utrzymanie porządku publicznego 
spoczywa na państwach członkowskich.

Wniosek

Unia nie ma uprawnień do zweryfikowania decyzji krajowych organów sądowych 
w sprawach karnych i nie może podjąć działań w odniesieniu do przypadków wymienionych 
przez składającą petycję. W związku z tym Unia nie może podjąć dalszych skutecznych 
działań w sprawie tej petycji.


