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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1614/2009, adresată de Marinella Colombo, de cetățenie italiană, 
însoțită de 134 de semnături, privind Biroul german de asistență socială 
pentru copii și tineret (Jugendamt) și discriminarea de către autoritățile din 
domeniul protecției familiei a resortisanților străini

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care a trăit anterior în Germania împreună cu soțul său german și cei doi copii, 
descrie problemele pe care le-a avut cu Biroul german de asistență socială pentru copii și 
tineret (Jugendamt) și autoritățile germane din domeniul protecției familiei, începând cu 2006, 
când a divorțat. Petiționara, care în anul 2007 s-a mutat la Milano din motive profesionale, a 
fost ulterior privată, pe baza deciziei autorităților judiciare germane, de dreptul a-și vizita 
copiii, care acum locuiesc la tatăl lor și care nu mai au niciun contact cu cultura italiană și cu 
familia din Italia. În ceea ce privește documentul de lucru elaborat de Comisia pentru petiții în 
2008, referitor la presupusele măsuri discriminatorii și arbitrare adoptate de autoritățile din 
domeniul asistenței sociale pentru copii și tineret în anumite state membre, în special 
Jugendamt din Germania, precum și nerespectarea de către autoritățile germane a 
recomandărilor conținute de raportul respectiv, petiționara solicită Comisiei pentru petiții să 
intervină, subliniind faptul că în acest caz este vorba nu numai despre încălcarea Convenției 
europene a drepturilor omului, ci și a principiilor fundamentale ale UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

Petiționara, cetățean italian care a locuit anterior în Germania împreună cu soțul său german și 
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cei doi copii ai cuplului, se plânge de tratamentul arbitrar al autorităților germane începând cu 
2006, când a divorțat. 

Petiționara afirmă că Biroul german de asistență socială pentru copii și tineret a intervenit ca 
parte în cadrul procedurii judiciare de divorț inițiate la începutul anului 2007. Intervenția a 
avut loc fără a exista o cerere în acest sens din partea instanței. Petiționara indică faptul că a 
convenit cu soțul său asupra condițiilor custodiei copiilor lor. 

Aceasta consideră că intervenția Biroului german de asistență socială pentru copii și tineret 
este incompatibilă cu dreptul comunitar. De asemenea, petiționara se plânge de faptul că, timp 
de 18 luni, a primit doar pensia alimentară minimă, din cauza depunerii cu întârziere a 
declarației integrale de venit de către soțul său pe durata procedurii judiciare.

La începutul anului 2008, petiționara a informat instanța germană că i s-a oferit un loc de 
muncă în Italia. Din acest motiv, instanța germană a efectuat mai multe expertize pentru a 
stabili dacă o astfel de decizie este în interesul celor doi copii ai petiționarei. Petiționara 
reclamă faptul că nu i s-a permis să își prezinte declarația experților numiți de instanță și că 
opinia sa nu a fost luată în considerare de către experți în momentul pregătirii rapoartelor lor 
destinate instanței. Aceasta susține că, prin urmare, i s-a refuzat dreptul la un proces echitabil. 
În constatările experților, s-a afirmat că diferențele culturale dintre Germania și Italia sunt 
prea pronunțate și că copiii nu păreau integrați în cultura italiană, iar relația lor cu Italia nu era 
una deosebit de solidă. Petiționara se plânge de lipsa oricăror dovezi în sprijinul concluziilor 
respective.

Aceasta susține că, pe durata procedurilor judiciare, copiii și-au exprimat dorința de a se muta 
în Italia. Potrivit petiționarei, instanța a decis că tatăl copiilor nu este capabil să aibă grijă de 
aceștia și că ei ar trebui să rămână în custodia mamei lor. Petiționara afirmă că Curtea de Apel 
din Germania a decis că mama copiilor trebuie să rămână cu aceștia în Germania, deoarece 
dreptul la liberă circulație al mamei nu poate să primeze în fața intereselor copiilor. 

Petiționara a decis să nu facă apel la Curtea Supremă împotriva acestei hotărâri. 

În septembrie 2008, petiționara a fost inclusă pe lista Interpolului pentru a nu i se permite să 
părăsească Germania. Fără a avea cunoștință de aceasta, petiționara s-a mutat în Italia. Pe 
numele său a fost emis un mandat european de arestare.

După întoarcerea acesteia în Italia, au fost demarate procedurile pe lângă instanțele din Italia 
pentru aducerea copiilor. La 28 noiembrie 2008, tribunalul a informat-o că înfățișarea va avea 
loc la 2 decembrie 2008. Petiționara se plânge de faptul că nu era la curent cu conținutul 
documentelor transmise de autoritățile germane instanței italiene. A avut la dispoziție doar 3 
zile pentru a-și pregăti declarația în fața curții. Petiționara susține că declarația redactată de 
avocatul său nu îi era favorabilă. Aceasta se plânge că traducerea documentelor utilizate cu 
ocazia procedurilor a fost inexactă. 

La 9 decembrie, instanța italiană a emis un ordin de repatriere pentru cei doi copii. 

S-a inițiat o procedură de mediere. Pe durata procedurii, avocații ambelor părți au semnat un 
acord prin care custodia celor doi copii revenea mamei lor și în care se afirma că aceștia ar 
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trebui să rămână în Italia. Acordul a fost transmis instanței italiene. După câteva săptămâni, 
avocatul soțului petiționarei a informat tribunalul că procedura de mediere a eșuat și că copiii 
trebuie să se întoarcă de îndată în Germania. Potrivit petiționarei, în urma acestei informări, 
procurorul general a decis înlăturarea copiilor de la școală și transferarea acestora în 
Germania pentru a se alătura tatălui lor. Petiționara nu a fost informată cu privire la deciziile 
și acțiunile autorităților italiene. 

În prezent, aceasta nu are acces la copiii săi și autoritățile germane i-au interzis orice contact 
cu aceștia. Petiționara susține că situația sa pe lista Interpolului a fost modificată: de la a 
interdicția de a părăsi Germania la emiterea unui ordin care o împiedică să părăsească Italia. 
Ordinul de restricție a fost emis de autoritățile germane pentru a o împiedica să se apropie de 
copiii săi.

În concluzie, petiționara susține că autoritățile germane au încălcat articolele 6, 13, 8, și 14 
din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, dreptul său la 
liberă circulație stipulat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 
29 din Convenția ONU privind drepturile copilului.

Aceasta solicită Comisiei pentru petiții a Parlamentului European să ceară Germaniei să 
respecte legile și convențiile la care a aderat și, în consecință, să îi trimită pe copii înapoi în 
Italia, remediind astfel discriminarea la care a fost supusă petiționara.

Aceasta se întreabă dacă nu cumva termenul familie și unitatea familiei sunt interpretate în 
mod eronat în Germania, deoarece nu se garantează dreptul la dublă custodie. 

Petiționara susține că pe durata tuturor procedurilor legate de custodia copiilor săi, Biroul 
german de asistență socială pentru copii și tineret nu a acționat în interesul copiilor, ci în 
interesul comunității germane în materie de protecție a copiilor.

Într-un document suplimentar la petiție, petiționara se plânge de implicarea Biroului german 
de asistență socială pentru copii și tineret în procedurile judiciare. 

Aceasta afirmă că Biroul german de asistență socială pentru copii și tineret influențează și 
intervine în procesul decizional al autorităților judiciare pentru a proteja interesele politice 
germane. Executarea hotărârilor se face într-un mod care protejează interesele politice 
germane. Biroul acționează în calitate de apărător legal al părintelui cetățean german, 
împotriva părintelui cetățean străin, având dreptul de a face apel din proprie inițiativă 
împotriva deciziei instanțelor. Petiționara susține că existența Biroul german de asistență 
socială pentru copii și tineret este incompatibilă cu principiile dreptului familiei în Europa, iar 
hotărârile administrative luate în baza dreptului german al familiei sunt nule și caduce în 
temeiul reglementărilor europene și al convențiilor internaționale. 

Petiționara afirmă că, pentru a garanta respectarea obligațiilor sale internaționale, guvernul 
federal din Germania nu ar trebui să acorde competențe administrative sau juridice Biroului 
german de asistență socială pentru copii și tineret. 

Petiționara cere suspendarea recunoașterii deciziilor autorităților germane în temeiul 
Regulamentelor 2201/2003 și 4/2009. Suspendarea ar trebui să rămână în vigoare atâta timp 
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cât instanțele europene și organismele internaționale nu primesc asigurări cu privire la 
eliminarea presupuselor intervenții ilegale ale Biroului german de asistență socială pentru 
copii și tineret în procedurile judiciare.

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, UE nu are competența de a interveni în chestiuni care nu țin de dreptul comunitar. 
În cazul descris de petiționară, Biroul german de asistență socială pentru copii și tineret a 
aplicat dreptul german al familiei și nu dreptul comunitar. Dreptul comunitar al familiei în 
ceea ce privește copiii se limitează la normele comune privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești într-un alt stat membru. Regulamentul (CE) nr. 
2201/20031 („Regulamentul Bruxelles IIa”) reprezintă principalul instrument juridic 
comunitar în acest domeniu. Nici Regulamentul Bruxelles IIa și nici legislația germană de 
punere în aplicare nu conferă Jugendamt un rol specific în aplicarea acestui instrument juridic. 
Comisia monitorizează aplicarea corectă a Regulamentul Bruxelles IIa în statele membre. În 
cazul în care Jugendamt ar aplica acest regulament, Comisia ar examina cu atenție acțiunile 
respective pentru a se asigura că se respectă drepturile fundamentale definite de Tratate și de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene pentru fiecare caz adus în atenția sa.

Petiționara se plânge de decizia instanței germane prin care i se restricționează dreptul la 
libera circulație. Aceasta se plânge, de asemenea, de decizia prin care a fost inclusă pe lista 
Interpolului, fapt ce o împiedică să părăsească Italia. Comisia ține să sublinieze că articolul 21 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că orice cetățean al 
Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva 
limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării 
acestora. Respectivele limitări și condiții sunt prevăzute de Directiva 2004/38/CE2. 

După cum se prevede la capitolul VI din Directiva 2004/38/CE, statele membre pot restrânge 
dreptul la liberă circulație și ședere a cetățenilor Uniunii din motive de ordine publică, 
siguranță publică sau sănătate publică. Măsurile luate din motive de ordine publică sau 
siguranță publică trebuie să respecte principiul proporționalității și să fie întemeiate exclusiv 
pe conduita persoanei în cauză, care trebuie să constituie o amenințare reală, prezentă și 
suficient de gravă la adresa unui interes fundamental al societății.

Dreptul la libera circulație și ședere reprezintă unul din fundamentele UE și, prin urmare, 
dispozițiile de stabilire a acestui drept trebuie să beneficieze de o interpretare în sens larg, în 
timp ce derogările de la acest principiu trebuie interpretate în sens strict și în conformitate cu 
principiile generale ale dreptului comunitar, în special principiul proporționalității.

Reglementările UE privind libera circulație trebuie aplicate și în ceea ce privește drepturile 
fundamentale recunoscute, în special prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
În cazuri specifice, motive serioase care țin de protecția intereselor copilului ar putea justifica 
o derogare de la dreptul de liberă circulație și ședere, cu condiția respectării garanțiilor oferite 
de normele UE privind libera circulație. Comisia nu este în măsură să aprecieze dacă acest 

                                               
1 JO L 338, 23.12.2003, p. 1.
2 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 
158, 30.4.2004, p. 77.
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lucru este aplicabil în cazul prezentat.

În ceea ce privește obiecțiile petiționarei cu privire la procedurile judiciare derulate pe lângă 
instanța italiană, Comisia subliniază că instanța trebuie să acționeze în conformitate cu 
Regulamentul Bruxelles IIa. În temeiul dispozițiilor privind înapoierea copilului în caz de 
răpire, o instanță sesizată cu o cerere de înapoiere a unui copil trebuie să acționeze cu 
celeritate în procedurile aferente. Instanța trebuie să recurgă la cele mai expeditive proceduri 
prevăzute de dreptul intern. Instanța pronunță hotărârea, cu excepția cazului în care aceasta se 
dovedește imposibilă din cauza unor împrejurări excepționale, în cel mult șase săptămâni de 
la sesizarea sa1. 

Într-un document suplimentar, petiționara cere ca hotărârile instanței germane în materie de 
răspundere parentală și întreținere a copiilor luate în urma procedurilor judiciare în care este 
implicat Biroul german de asistență socială pentru copii și tineret să nu fie recunoscute și să 
nu se aplice în alte state membre. Acest lucru nu pare să fie relevant în cazul de față, deoarece 
în petiție se afirmă că celălalt părinte exercită custodia asupra celor doi copii la reședința 
obișnuită a acestora, iar instanța germană nu a luat nicio hotărâre privind întreținerea copiilor. 
Cu alte cuvinte, nu reiese că ar exista vreo hotărâre a instanței germane în cazul de față care ar 
trebui recunoscută sau pusă în aplicare în alt stat membru.

Petiționara se plânge de faptul că, în cadrul tuturor procedurilor judiciare legate de situația 
copiilor săi, autoritățile germane nu au acționat în interesul copiilor. În conformitate cu 
articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu Convenția ONU 
privind drepturile copilului, statele membre trebuie să se asigure că, în toate acțiunile 
referitoare la copii, interesul superior al copilului este primordial. Instanțele naționale sunt 
cele mai în măsură să evalueze aplicarea principiului interesului superior al copilului în cazuri 
specifice.

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, UE nu are competența de a interveni în chestiuni care nu privesc dreptul comunitar. 
În ceea ce privește reclamațiile petiționarei referitoare la presupusa încălcare a articolelor 6, 8, 
13 și 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cu 
ocazia procedurilor legate de divorț și asumarea răspunderii parentale, chestiunile de 
substanță țin de competența exclusivă a statelor membre. Petiționara ar trebui să urmeze căile 
de recurs disponibile la nivel național. După epuizarea acestora, petiționara poate sesiza 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Totuși, decizia privind interdicția de a părăsi Germania și decizia ulterioară privind interdicția 
de a părăsi Italia merită să fie examinate ținând seama de principiul proporționalității, 
menționat anterior. În prezent, Comisia așteaptă să primească detalii legate de deciziile 
respective pentru a le putea examina din această perspectivă.

                                               
1 Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.


