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Bendrosios aplinkybės
Peticijų komitetas ir toliau gauna palyginti daug peticijų, kuriose Vokietijos vaikų ir jaunimo 
gerovės tarnybos (vok. Jugendamt) skyriai kaltinami diskriminacija ir netinkamu valdymu. 
Komisija per savo delegacijos vizitą Berlyne 2007 m. kovo mėn. iškėlė šį klausimą praėjusios 
kadencijos Vokietijos valdžios institucijoms ir remdamasi delegacijos išvadomis parengė 
dokumentą, kuriuo nuo tol grindžiama jos politika. Tačiau kadangi panašių peticijų gaunama 
ir toliau ir kadangi problema ypač opi, komitetas nutarė šį klausimą vėl svarstyti kitame 
posėdyje su Vokietijos parlamento Peticijų komitetu ir Šeimos, pagyvenusių žmonių, moterų 
ir jaunimo reikalų komitetu, taip pat kompetentingų Vokietijos institucijų atstovais.

Iš esmės iš peticijų, kurias paprastai pateikia tas iš tėvų, kuris jaučiasi nukentėjęs, matyti, kad 
peticijos pateikėjams atrodo, jog su vienu iš tėvų, kuris yra Vokietijos pilietis, elgiamasi 
palankiai ir dėl to sutuoktinis, kuris nėra Vokietijos pilietis, netgi per kontroliuojamus vaiko 
lankymus patiria kliūčių bendraudamas su savo vaiku, jam tai būna sunku arba neįmanoma, 
nes griežtai taikomos kalbos taisyklės, pagal kurias gali būti vartojama tik vokiečių kalba. Tai 
prima facie atrodo diskriminacijos dėl pilietybės ar kalbos atvejai, prieštaraujantys ES 
sutarties nuostatoms. Taip pat tėvai vokiečiai Europos Parlamento Peticijų komitetui teikia 
peticijas, kuriose skundžia Vokietijos vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos veiksmus ir 
sprendimus. Šiais atvejais negalima taikyti ES sutarties nuostatų dėl diskriminacijos, tačiau 
gali būti aktualios kitos nuostatos, pvz., išdėstytos Pagrindinių teisių chartijoje.

Reikėtų pažymėti, kad gautose peticijose nebūtinai pateikiama išsami informacija apie 
kiekvieną atvejį ir jose atskleidžiama tik viena pusė labai sudėtingos ir traumuojančios 
padėties abiem tėvams ir, dar svarbiau, patiems vaikams, kurių interesai kiekvienu atveju turi 
išlikti svarbiausi.

Delegacijos ir Peticijų komiteto nariai dėkoja Vokietijos valdžios institucijoms už gerą 
bendradarbiavimą visais jų vizito etapais.

Posėdis Vokietijos parlamente Berlyne, įvykęs 2011 m. lapkričio 24 d.

Rytas

 09.00–10.15
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Po delegacijos vadovės Ilianos Malinovos Iotovos įžanginės kalbos, kurioje ji pabrėžė, kad 
šio apsilankymo tikslas – išsiaiškinti peticijų pateikėjų pareiškimus, o ne priimti sprendimus 
konkrečiais atvejais ar kištis į nacionalinę teisę, programa pradėta posėdžiu su Sabine 
Brieger, Berlyno Pankovo ir Veisenzės administracinių rajonų šeimos teismo teisėja ir 
Tarptautinio Hagos teisėjų tinklo ryšių palaikymo pareigūne, ir su advokate Azime Zeycan, 
kurios specializacija – šeimos teisė.

Sabine Brieger apžvelgė šeimos teismų procesus, susijusius su tėvų globa. Ji pabrėžė, kad tais 
atvejais, kai tėvai yra susituokę, jie įprastai dalijasi vaiko globos teise, o sprendimas dėl vaiko 
gyvenamosios vietos ir kitų formalumų 60 proc. atvejų priimamas tėvų tarpusavio susitarimu 
be teismo sprendimo. Tik 2–3 proc. atvejų dėl vaiko globos baigiasi ilgiau trunkančia kova 
teisme.

Tais atvejais, kai tėvai nėra susituokę, išimtinę vaiko globos teisę paprastai turi motina, jeigu 
tėvai nėra pateikę pareiškimo dėl globos. Visi tėvai – tiek susituokę, tiek nesusituokę, 
siekdami bendro sprendimo, kurio pagrindu galės būti priimtas teismo sprendimas dėl tėvų 
atsakomybės, taip pat gali kreiptis į Jugendamt tarnybą.

Pagal Vokietijos civilinį kodeksą šeimos teismas gali kištis sprendžiant klausimą dėl tėvų 
teisių tik tais atvejais, kai vaiko gerovei kyla grėsmė (dėl nepriežiūros, smurto, lytinės 
prievartos) ir tėvai negeba ar nenori ištaisyti tokios pavojingos padėties. Tokiais atvejais, kai 
Jugendamt tarnybos atstovai dalyvauja nagrinėjant bylą teisme ir yra išklausomi, teisė rūpintis 
vaiku iš tėvų gali būti iš dalies ar visiškai atimta ir teismas gali priimti sprendimą dėl 
kontroliuojamo vaiko lankymo.

Taip pat svarbu, kaip pabrėžė S. Brieger, kad vaikas dalyvautų teismo procese ir jam būtų 
atstovaujama, kad vaikas būtų asmeniškai išklausytas (įprastai išklausoma jau trejų metų 
vaikų, o vyresnių nei 14 metų paauglių atveju tai daryti privaloma) ir informuotas apie 
proceso esmę, eigą ir galimą baigtį. S. Brieger taip pat atkreipė dėmesį į įvairių sričių 
specialistų bendradarbiavimo svarbą, bet pareiškė, kad galiausiai būtent tėvai turi prisiimti 
atsakomybė už tai, kad būtų rastas protingas sprendimas.

Bochume advokate dirbanti Azime Zeycan įsiterpusi pareiškė, kad S. Brieger, kalbėdama apie 
esamą padėtį, pernelyg pagražino vaizdą ir kad ji dalyvauja posėdyje norėdama paaiškinti, 
kaip iš tikrųjų sistema veikia. A. Zeycan paminėjo Turkijos piliečio Kazimo Görgülü bylą, 
kurioje atstovavo jam kaip advokatė. Šis vyras daugybę metų siekė, kad jam būtų suteikta 
teisė globoti savo nesantuokinį sūnų, kurį po gimimo jo motina vokietė, negavusi tėvo 
sutikimo, atidavė įvaikinti. Byla galiausiai pateko į Europos Žmogaus Teisių Teismą, kuris 
nustatė, kad Vokietijos valdžios institucijos pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 8 
straipsnį dėl privatumo.

A. Zeycan nuomone, Jugendamt tarnybos darbuotojams būtina geresnė kompetencija, be to, 
jie kartais nepaiso teismo sprendimų. Ji taip pat pasisakė už tai, kad abu tėvai turėtų dalytis 
vaiko globa, kol teismas priims galutinį sprendimą. Ta proga A. Zeycan paminėjo T. P. bylą 
(atstovavo jam kaip advokatė), susijusią su jo dviejų vaikų, kurių vienas yra protiškai ir 
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fiziškai neįgalus, globa1. Iš pradžių teismas teisę globoti vaikus suteikė jam, bet, įsikišus 
Jugendamt tarnybai, vaikų globos teisė buvo perduota motinai, kuri, T. P. tvirtinimu, yra 
nepajėgi prisiimti atsakomybę už sunkią negalią turinčio vaiko auginimą. Tuo A. Zeycan 
pabrėžė, kad Jugendamt neužtikrino Teismo priimto teisinio sprendimo vykdymo.

Galiausiai A. Zeycan atkreipė dėmesį į rimtą problemą, susijusią su tėvų atstūmimo sindromu 
(angl. PAS), – kraštutine vieno iš tėvų vykdomo vaikų „smegenų praplovimo“ forma. Tokiais 
atvejais siekiama atkeršyti, o to iš tėvų, kuris jaučiasi nukentėjęs, supratimu didesnio keršto 
nei užkirsti galimybę kitam iš tėvų atlikti svarbų vaidmenį vaiko gyvenime nėra. Be to, šio 
sindromo apraiškos dar komplikuotesnės, kai pateikiami kaltinamai dėl vaiko pagrobimo.

Tolesnėje diskusijoje EP nariai pasikeitė nuomonėmis dėl galimo Jugendamt tarnybos 
struktūros keitimo, kad būtų atsižvelgiama į su mišriomis poromis susijusias problemas, 
kalbos problemas, panašių bylų gausą kitose valstybėse narėse, galimą tėvų užsieniečių 
diskriminaciją, Jugendamt tarnybos vykdomą kontrolę, PAS ir patogų manipuliavimą neįgaliu 
vaiku, Jugendamt tarnybos veiklos kontrolės būdą, vaiko kontroliuojamo lankymo priemonę 
ir jos aiškinimą bei galimas teismo sprendimų nevykdymo priežastis (darbuotojai nėra 
pakankamai mokomi ar nėra pakankamai kompetentingi).

Atsakydama EP nariams S. Brieger pareiškė, kad nėra jokios būtinybės keisti Jugendamt
tarnybos struktūrą. Problema ta, kad tėvai dažnai nežino, kokios šios tarnybos funkcijos. 
Jugendamt, jos teigimu, yra administracinis organas, o priimti oficialų sprendimą dėl tėvų 
teisių ir pareigų yra įgaliotas teismas. Ji teigė, kad išaiškinimas pagal galimybę teikiamas per 
kontroliuojamus vaiko lankymus, o teisinė pagalba yra labai didelė.

Atsakydama EP nariams A. Zeycan pabrėžė, kad Jugendamt tarnybos darbuotojų hierarchinė 
kontrolė neveikia, todėl reikią ją pakeisti veiklos kontrole.

 10.15–11.00

Vėliau įvyko posėdis su Vokietijos parlamento Peticijų komiteto nariai2s. I. Malinova Iotova 
pirmiausia atkreipė dėmesį į tai, kad vienas iš pagrindinių šio vizito tikslų – pasikeisti 
nuomonėmis apie peticijas dėl Jugendamt tarnybos. Kersten Steinke (pirmininkė) atsakė, kad 
Jugendamt tarnybos skyrių veikla dėl šalies federacinės struktūros nepatenka į Vokietijos 
parlamento kompetencijos sritį, jie priklauso federacinių valstijų (žemių) kompetencijai, todėl 
šis klausimas negalėtų būti diskusijų pagrindas. Vis dėlto Vokietijos parlamento Peticijų 
komitetui šiuo klausimu buvo pateiktos 25 peticijos, ir dauguma atvejų komitetas jas perdavė 
atitinkamų žemių Peticijų komitetams.

Toliau K. Steinke apžvelgė Vokietijos parlamento Peticijų komiteto struktūrą ir veiklą. Be 
kitų dalykų, ji paaiškino, kad 2005 m. Vokietijos parlamentas sudarė sąlygas peticijų teikimo 
internetu sistemai, kuri suteikia galimybę piliečiams teikti ir pasirašyti peticijas, susipažinti su 
aiškinamąja informacija peticijoje keliamu klausimu ir kiekvienos peticijos tema rašyti savo 
pastabas internetiniame forume. Šios sistemos ypatybė ta, kad ji integruota į atstovaujamosios 

                                               
1 Peticija Nr. 0128/2007.
2 Kersten Steinke (pirmininkė), Gero Storjohann (pirmininko pavaduotojas), Günter Baumann, Klaus Hagemann, 
dr. Peter Röhlinger ir Ingrid Remmers (koordinatoriai).
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demokratijos procesus ir peticijas internete jau yra pasirašę daugiau nei 1,8 mln. piliečių.

Toliau keičiantis nuomonėmis EP nariai paminėjo, be kitų dalykų, piliečių iniciatyvos 
klausimus, taip pat tai, kad nuo pastarojo delegacijos vizito 2007 m. padėtis dėl Jugendamt
tarnyboje nagrinėjamų atvejų nepagerėjo, kalbėjo apie peticijų, susijusių su Jugendamt
tarnyba, nagrinėjimą Vokietijos parlamente, jo Peticijų komiteto kompetenciją, palyginti su 
EP Peticijų komitetu, ir ES teisės aktų priėmimo procedūrų ir jų įgyvendinimo paspartinimą.

Philippe Boulland iškėlė klausimų dėl 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimo dėl T. P. peticijos, 
kuri nebuvo perduota atitinkamai žemei, bet padarė tokią išvadą: „Iškilus konfliktui tarp tėvų 
interesų ir geriausių vaiko interesų, vaiko interesams turi būti teikiama pirmenybė, todėl tėvai 
negali abejoti Jugendamt tarnybos neutralia pozicija.“

Vokietijos atstovai posėdyje paprašė, kad Europos Parlamentas užtikrintų geresnį grįžtamąjį 
ryšį dėl Vokietijos parlamento perduotų peticijų, ir pasiūlė 2012 m. surengti bendrą Peticijų 
komitetų posėdį siekiant pagerinti bendradarbiavimą atitinkamoms jų kompetencijos sritims 
priklausančiais klausimais.



PE483.790v02-00 6/14 DT\906407LT.doc

LT

 11.00 - 12.001

I. Malinova Iotova pasveikino Tarptautinės socialinės tarnybos (angl. ISS) Vokietijos skyriaus 
(vok. ISD) vadovę Gabriele Scholz ir kartu su ja atvykusius teisininkę Ursulą Rölke ir 
socialinį darbuotoją Georgą Stahlį.

G. Scholz pirmiausia paaiškino, kaip ISD veikia, ir supažindino su tarnybos organizacine 
struktūra. ISD – tai Tarptautinės socialinės tarnybos (ISS) Vokietijos skyrius ir kartu 
Vokietijos viešosios ir privačiosios gerovės asociacijos „VII departamentas“, kurį finansuoja 
Vokietijos Federacinės Respublikos šeimos, pagyvenusių žmonių, moterų ir jaunimo reikalų 
ministerija. ISD aktyviai dirba sprendžiant tarptautinių šeimos konfliktų, vaiko apsaugos ir 
migracijos klausimus veikdama kaip savanoriškų gerovės agentūrų, jaunimo gerovės bei kitų 
institucijų ir šeimos teismų Vokietijoje ir užsienyje tarpininkė. ISD teikia paslaugas 
nagrinėjant bylas, kurioms būdingas tarptautinis aspektas, iš užsienio gauna ataskaitas 
socialiniais klausimais, teikia konsultacijas savanoriškoms gerovės agentūroms, vietos 
valdžios institucijoms, taip pat teismams ir privatiems asmenims. ISD dirba mišri teisės ir 
socialinės srities profesionalų komanda. Paskui G. Scholz atkreipė dėmesį į tarpvalstybinius 
šeimų konfliktus pareikšdama, kad dėl tokių konfliktų kenčia ne tik mišrios poros, kuriose 
vienas iš sutuoktinių yra vokietis, o antras – užsienietis, bet ir daugybė šeimų, kuriose abu 
tėvai yra užsieniečiai. Būtent todėl tarptautinėse normose daugiausia dėmesio skiriama 
asmenų įprastinei gyvenamajai vietai, o ne pilietybei.

G. Scholz trumpai apžvelgė Vokietijos šeimos teisę ir šioje srityje ISD atliekamą vaidmenį. Ji 
atkreipė dėmesį, jog pagrindinis principas, kuriuo vadovaudamasis teismas ar Jugendamt
tarnyba priima bet kokį sprendimą, yra tas, kad pirmiausia vadovaujamasi vaiko interesais.
Dėl geografinio atstumo būna sudėtingiau išspręsti konfliktą ir išsiaiškinti konkretų atvejį, be 
to, atitinkamų agentūrų specialistams nėra lengva nusimanyti apie daugybę įstatymų, 
tarptautinių konvencijų bei kultūrinių ir kalbinių ypatumų. ISD patirtis rodo, kad toks 
painumas yra viena iš priežasčių, lemiančių galimas Jugendamt tarnybos darbuotojų klaidas, 
bet apskritai tarnybos skyriai dirba tinkamai. Reikėtų pažymėti, kad valdžios institucijos 
kitose pasaulio valstybėse susiduria su panašiais sunkumais ir todėl taip pat gali daryti klaidų 
nagrinėdamos bylas, kurioms būdingas skirtingų šalių aspektas. ISD negali palaikyti 
kaltinimo, kad Jugendamt tarnyba sistemingai diskriminuoja tėvus užsieniečius.

Pirmiau minėtais atvejais ISD teikia socialines ataskaitas, kuriomis remiantis priimami 
sprendimai. ISD visada stengiasi patarti, kaip gali būti palaikomi tėvų ir vaiko santykiai, ir 
siekia, kad problemos būtų išsprendžiamos draugišku susitarimu. Be to, ISD teikia 
informaciją specialistams ir rengia jiems seminarus su kitų šalių motinystės ir šeimos teise, 
kultūrų skirtumais ir tarptautine teise susijusiais klausimais.

G. Scholz taip pat apibūdino, kaip tėvai elgiasi esant konfliktams, kurie dažnai yra labai 
įtempti. Nesugebėdami susitarti, tėvai kartais visais būdais tarpusavyje kovoja ir stengiasi 
rasti savo sąjungininkų. Jų neremiantys asmenys ir organizacijos rizikuoja tapti jų priešais. 
Asmeniniai konfliktai kartais perkeliami į tarptautinį dvišalį lygmenį. Pateikdama pavyzdį, 

                                               
1 Aptariant šiuos klausimus posėdyje taip pat dalyvavo šeimos, pagyvenusių įmonių, moterų ir jaunimo reikalų 
komiteto pirmininkė Sibylle Laurischk.
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G. Scholz paminėjo Marinellos Colombo bylos1 atvejį, kai vienas iš vaiko tėvų apskundė ne 
tik Vokietijos, bet ir Italijos valdžios institucijas. Ji pakartojo, kad tai, kas pamirštama 
vykstant šiems konfliktams, yra būtent vaiko interesai.

Be to, ji teigė, kad federacinėms ir regioninėms valdžios institucijoms reikia atsižvelgti į 
tarptautinį aspektą. Siekdama, kad privatūs asmenys ir specialistai gautų konsultacijų, 
vyriausybė pavedė ISD atlikti informacijos centro, tarptautinių šeimos konfliktų atvejais 
teikiančio reikiamą informaciją, funkciją. Be to, Jugendamt tarnybos skyriai nuolat prašo ISD 
rengti jų darbuotojams mokomuosius seminarus.

Toliau keičiantis nuomonėmis EP nariai daugiausia dėmesio skyrė skaidrumo klausimams, 
Tarptautinės socialinės tarnybos ISD ir Jugendamt tarnybos bendradarbiavimui, 
kompetencijos sritims, kalbos problemoms, dideliui skundų prieš Vokietiją skaičiui, 
galimybei teikti apeliacijas administraciniu ar teisiniu lygmenimis, vaiko teisių ombudsmeno 
(kaip ir Lenkijoje) nebuvimui, Jugendamt tarnybos darbuotojų mokymui, informacijos centro 
sukūrimui, Jugendamt tarnybų atskaitomybei ir klausimui, kieno atsakomybė yra galutinė, 
kontroliuojamo vaiko lankymo organizavimui ir vaikų bendravimo su užsienyje esančiais 
seneliais svarbai.

Atsakydama į minėtus klausimus G. Scholz pareiškė, kad Jugendamt tarnyba nėra atsakinga 
už faktinės medžiagos rinkimą užsienyje. Šį darbą atlieka ISD kartu su partneriais, su kuriais 
ši tarnyba bendradarbiauja. Tais atvejais, kai reikia susisiekti su giminėmis užsienyje, ISD 
kreipiasi į atitinkamą agentūrą prašydama vietos socialinės tarnybos bendradarbiauti siekiant 
susijusiems asmenims suteikti būtinas galimybes. Nepaisant to, kad Jugendamt tarnybos 
darbuotojai dažnai yra labai apkrauti darbu, tarnyba ir teismai vaisingai bendradarbiauja. 
Jugendamt tarnybos sprendimus tvirtina teismas arba jie gali būti apskundžiami teisme. 
Minėdama didelį prieš Jugendamt tarnybos skyrius nukreiptų skundų skaičių G. Scholz 
pasakė, kad šiuos gausius skundus, galimas dalykas, sąmoningai inicijuoja 
„suinteresuotosios“ grupės.

Ji atkreipė EP narių dėmesį į melagingus kaltinimus, susijusius su Vokietijos istorija ir 
interneto svetaine, kurioje užsienio piliečiai raginami teikti skundus prieš Jugendamt tarnybos 
darbuotojus. Toje interneto svetainėje viena Prancūzijos organizacija, siekdama priversti EP 
atkreipti dėmesį į Vokietijos Jugendamt tarnybos darbuotojų veiklą, siūlo paramą rengiant 
peticijas Europos Parlamentui.

Ursula Rölke paprašė žodžio kontroliuojamo vaiko lankymo klausimu ir pasakė, kad ši 
priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad pirmiausia būtų vadovaujamasi vaiko interesais, 
skiriama tik teismo nurodymu ir tik esant atitinkamoms aplinkybėms. Ji paminėjo, kad tėvai 
privalo bendrauti vokiečių kalba tik tais atvejais, kai tai laikoma būtina dėl vaiko apsaugos.

Popietė

Iliana Malinova Iotova pasveikino po pietų surengto posėdžio dalyvius: Utą von Pirani, 
Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos Berlyno Šarlotenburgo ir Vilmersdorfo administracinių 

                                               
1 Peticija Nr. 1614/2009.
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rajonų skyriaus direktorę, dr. Heike Schmid-Obkirchner, Vokietijos šeimos, pagyvenusių 
žmonių, moterų ir jaunimo reikalų ministerijos padalinio vadovę, Eberhardą Carlą, 
Vokietijos teisingumo ministerijos padalinio vadovą, Sabine Brieger, Berlyno Pankovo ir 
Veisenzės rajonų šeimos teismo teisėją ir Tarptautinio Hagos teisėjų tinklo ryšių palaikymo 
pareigūnę1, Gerhardą Bley, Meklenburgo-Pomeranijos žemės darbo, lygių teisių ir socialinių 
reikalų ministerijos padalinio vadovą, ir Valéry Turcey, Vokietijos teisingumo ministerijos 
pareigūną, atsakingą už ryšių palaikymą su Prancūzija2.

Uta von Pirani apžvelgė Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos (Jugendamt) administracinę 
struktūrą remdamasi jos Berlyno Šarlotenburgo ir Vilmersdorfo rajonų skyriaus (apytikriai 
320 000 gyventojų) pavyzdžiu ir šio skyriaus teikiamomis paslaugomis. Pasak jos, 
pagrindiniai Jugendamt tarnybos skyrių uždaviniai – skatinti jaunimo asmeninį ir socialinį 
ugdymą, padėti jauniems žmonėms išvengti nepalankios padėties arba ją pašalinti, konsultuoti 
tėvus ir kitus asmenis, kuriems suteikti tėvų įgaliojimai, vaikų švietimo klausimais ir jiems 
padėti, apsaugoti vaikus ir jaunus žmones nuo žalos jų gerovei, palaikyti ar sukurti vaikams, 
paaugliams ir jų šeimoms tinkamas gyvenimo sąlygas ir palankią aplinką. Šių paslaugų reikia 
ir jomis naudojasi labai daug šeimų.

Beveik visą Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos personalą sudaro tik kvalifikuoti darbuotojai, 
įskaitant jiems priskirtoje atsakomybės srityje dirbančius socialinius darbuotojus (dažnai 
turinčius dar ir atitinkamą papildomą kvalifikaciją), sertifikuotus psichologus, administracijos 
pareigūnus bei sekretorius ir jaunimo ir vaikų priežiūros darbuotojus, dirbančius vaikams ir 
jaunimui skirtose poilsio ir pramogų vietose.

Uta von Pirani pabrėžė, kad jos darbe skaidrumas yra svarbus veiklos principas. Į Jugendamt
tarnybą besikreipiantys asmenys turėtų žinoti atitinkamų jos darbuotojų pareigas ir jų veiklos
motyvus. Ji pabrėžė, kad Jugendamt tarnyba neveikia slaptai. Ji taip pat nurodė, kad 
vykdydama Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos Berlyno Šarlotenburgo ir Vilmersdorfo rajonų 
skyriaus direktoriaus pareigas visada labai rimtai vertina skundus ir nuodugniai juos 
nagrinėja. Gavus skundų dėl teisės gauti pašalpą ar mokesčių apskaičiavimo, pradedamos 
protesto procedūros ir jie gali būti perduodami administraciniam teismui, kad šis priimtų 
sprendimą. Tarnybos darbuotojų vadovai tiria skundus siekdami įsitikinti, ar darbuotojų 
socialinė ir pedagoginė arba psichologinė veikla ar jų pateiktos konsultacijos yra tinkamos ir 
teisiškai pagrįstos. 2010 m. Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos skyrius išleido apie 
100 mln. EUR. 57 proc. šios sumos buvo panaudota ikimokyklinio amžiaus vaikų dienos 
centrui finansuoti, o 0,3 proc. skirta su kontroliuojamu vaiko lankymu susijusioms išlaidoms.

Jugendamt tarnybos darbuotojai teikia konsultavimo paslaugas šeimos ginčų, šeimos 
gyvenimo skyrium ar skyrybų atvejais. Jugendamt tarnybos skyriai pataria tėvams, kaip 
galima išspręsti ginčą arba kaip geriausiai vykdyti tėvų pareigas po skyrybų. Tai darydami 
tarnybos darbuotojai atlieka tarpininko vaidmenį šeimos ginčo ar skyrybų bylose. Tuo 
siekiama rasti geriausius sprendimus pirmiausia atsižvelgiant į vaiko interesus. Skyriaus 
darbuotojai dalyvauja šeimos teismo procesuose, bet sprendimus dėl tėvų teisių ir pareigų gali 

                                               
1 Rytinio posėdžio dalyvė.
2 Buvo numatyta, kad posėdyje dalyvaus Vokietijos parlamento Šeimos, pagyvenusių žmonių, moterų ir jaunimo 
reikalų komiteto ir Vaikų pakomitečio nariai, bet jie negalėjo dalyvauti dėl užimtumo vykdant kitas tarnybines 
pareigas.
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priimti tik šeimos teismas, o ne Jugendamt tarnybos darbuotojas. Uta von Pirani pareiškė, kad 
kontroliuojamas vaiko lankymas vertinamas kaip laikina priemonė ir kad kontroliuojamo 
vaiko lankymo paslauga Berlyne apima 42 kalbas.

Galiausiai ji pabrėžė, kad dirbti Jugendamt tarnyboje sunku dėl kritikos, nepasitikėjimo ir 
nepakankamo pripažinimo. Dėl neigiamų viešų žiniasklaidoje ir iš dalies politikoje skelbiamų 
su Jugendamt tarnybos darbuotojų veikla susijusių diskusijų tėvams sunku tinkamu laiku 
kreiptis į Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos skyrių pagalbos ir patarimo. Uta von Pirani 
pabrėžė, kad policija įtraukiama tik tais atvejais, kai vaikams kyla pavojus, ir kad šalies mastu 
veikia skubią pagalbą bet kuriuo paros metu teikiančios tarnybos.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner, vadovaujanti Vokietijos šeimos, pagyvenusių žmonių, moterų 
ir jaunimo reikalų ministerijos padaliniui, atsakingam už vaikams ir jaunimui teikiamos 
pagalbos teisinius klausimus, apžvelgė Vokietijos paslaugų jaunimo gerovės srityje sistemą. Ji 
nurodė, kad atsakomybė už paslaugų vaikams ir jaunimui teikimą tenka vietos valdžios 
institucijoms ir kad, atsižvelgiant į konkrečias vietos ar regiono aplinkybes, vykdyti šias 
funkcijas pavedama Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos skyriams ir savanoriškoms 
organizacijoms. Nepaisant bendruomenės atsakomybės, jaunimo paslaugos šalies mastu 
išsamiai reglamentuojamos VIII socialiniame kodekse. Vokietijos žemės išplėtojo, papildė ir 
išplėtė federacinę vaikams ir jaunimui teikiamų paslaugų teisinę sistemą įtraukdamos į ją savo 
žemės lygmeniu priimtus įstatymus, kitaip tariant, miestų, miestelių ir kaimo regionų 
savivaldybės vadovaujasi skirtinga teisine sistema. H. Schmid-Obkirchner pabrėžė, kad pagal 
įstatymą Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos skyriai iš esmės nėra įgalioti priimti sprendimus 
dėl tėvų teisių.

Kalbėdama apie Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos skyrius, be kitų dalykų, ji paaiškino 
funkcijas, kurias atlieka Jaunimo paslaugų komitetai (vok. Jugendhilfeausschüsse), valdymo 
požiūriu beveik laikomi Vaikų ir jaunimo gerovės tarnybos dalimi. Šiuos komitetus sudaro 
viešojo sektoriaus institucijų atstovai bei vaikų ir jaunimo gerovės organizacijų pasiūlyti 
piliečiai. Komitetų veikloje dar dalyvauja įvairių susijusių sričių specialistai, atliekantys 
konsultuojančių narių vaidmenį. Administruojanti institucija tvarko einamuosius reikalus, o 
Jaunimo paslaugų komitetas nustato vietos jaunimo politikos gaires. Komiteto kompetencijos 
sričiai priklauso visi klausimai, susiję su jaunimui teikiamomis paslaugomis, ypač 
probleminių situacijų aptarimas, pasiūlymų dėl tolesnio jaunimo paslaugų plėtojimo teikimas, 
šių paslaugų planavimas ir paramos teikimas savanoriškoms jaunimo reikalų tarnyboms. Ši 
piliečių ir profesionalų bendra veikla lemia dvipusę ir unikalią Jugendamt tarnybos skyrių 
struktūrą.

Dr. H. Schmid-Obkirchner taip pat kalbėjo Jugendamt tarnybos skyrių veiklos kontrolės, 
skundų dėl šių skyrių teikimo ir jų sprendimų skundimo tvarkos klausimais, paaiškindama 
įvairias galimybes teikti skundus, nagrinėjamus vietos ar žemių lygmeniu, ir skundus, kuriuos 
nagrinėja atitinkami administraciniai teismai. Ji davė suprasti, kad Vokietijos valdžios 
institucijos yra pasirengusios suteikti aiškinamąją informaciją, jeigu gavus peticiją į jas bus 
kreipiamasi. Kadangi šios peticijos gali būti susijusios su Vokietijos paslaugų jaunimo 
gerovės srityje sistema, Vokietijos šeimos, pagyvenusių žmonių, moterų ir jaunimo reikalų 
ministerija perduos iš Peticijų komiteto gautas užklausas kompetentingoms Vokietijos 
institucijoms ir dės visas pastangas siekdama užtikrinti, kad Peticijų komitetas būtų skubiai 
informuojamas.
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Gerhard Bley, vadovaujantis Meklenburgo-Pomeranijos žemės darbo, lygių teisių ir socialinių 
reikalų ministerijos padaliniui, atsakingam už jaunimo ir šeimos klausimus, paminėjo žemės 
valdžios institucijų ir Jugendamt tarnybos skyrių bendradarbiavimo priemones, kurioms 
finansuoti kiekvienais metais skiriama 2 mln. EUR, ir pareiškė, kad Jugendamt tarnyba siekia 
veiksmingai bendradarbiauti sprendžiant šeimų ginčus dėl vaiko globos. Jis taip pat pareiškė 
abejojąs Peticijų komiteto 2009 m. parengtu darbo dokumentu dėl Jugendamt tarnybos ir 
paprašė, kad šiame dokumente minimam Jugendamt tarnybos skyriui būtų suteikta galimybė 
bylos nagrinėjimo procesuose daryti savo pareiškimą, nes objektyvus nagrinėjimas yra 
konstitucinis principas ir todėl jis turėtų būti neatskiriama peticijų nagrinėjimo procedūros 
dalis. Be to, G. Bley pareiškė, kad jokių atvejų, kai tėvai buvo diskriminuojami dėl tautybės, 
nebūta.

Kai buvo keičiamasi nuomonėmis pirmą kartą, EP delegacijos nariai kėlė klausimus dėl 
federacinės sistemos struktūros bei dideliuose ir mažuose miestuose esančių skirtumų, kurie 
trukdo Vokietijai pateikti bendrą atsaką į tolesnį skundų nagrinėjimą, taip pat klausimus, 
susijusius su galimais pokyčiais, įvykusiais po delegacijos pastarojo vizito 2007 m., iškėlė 
kalbos ir didelio teikiamų peticijų skaičiaus problemą, galimybę apskųsti teismo sprendimą, 
kaltinimus dėl nekvalifikuoto personalo, klausimus aiškinant principą, kad pirmiausia turi būti 
vadovaujamasi vaiko interesais, nepakankamos informacijos bei jau minėtą klausimą dėl 
Jugendamt tarnybos darbuotojų mokymo ir veiklos kontrolės.

Vokietijos atstovai pareiškė, kad Jugendamt tarnybos skyriuose dirba socialinių reikalų ir 
administravimo specialistai, o skundai nagrinėjami aukščiausiu lygmeniu (tai daro 
administraciniai teismai arba bent jau aukštesnieji regioniniai teismai 
(vok. Landesobergericht)). Taip pat buvo pasiūlyta rekomenduoti peticijų pateikėjams 
patiems kreiptis į atsakingas Šeimos reikalų arba Teisingumo ministerijas.

Antroji popietės posėdžio dalis pradėta suteikiant žodį Eberhardui Carlui, buvusiam teisėjui, 
dabar vadovaujančiam Vokietijos teisingumo ministerijos padaliniui, atsakingam už 
taikinamąjį tarpininkavimą nagrinėjant tėvų ir vaiko bylas tarptautinių šeimos konfliktų 
atvejais. Jis paminėjo nemažai atvejų, kai Vokietija vaisingai bendradarbiavo su užsienio 
šalimis, pvz., su Lenkija, Prancūzija ir JAV. E. Carl pabrėžė, kad nesama jokios 
diskriminacijos dėl pilietybės, bet sutiko, kad administravimo klaidų, suprantama, pasitaiko 
visose šalyse. Jis paprašė, kad Peticijų komiteto 2009 m. parengtas darbo dokumentas dėl 
Jugendamt tarnybos būtų pašalintas iš interneto. Be to, E. Carl kritikavo interviu su Philippe‘u 
Boulland‘u, kuris buvo išspausdintas tą pačią dieną laikraštyje „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“ (FAZ).

Jis pabrėžė, kad Vokietijos valdžios institucijos būtų pasirengusios ieškoti būtinos 
informacijos, jeigu į jas būtų kreipiamasi gavus peticiją. Kadangi atrodo, jog šios peticijos 
susijusios su nagrinėjimo šeimos teisme procesais, Vokietijos teisingumo ministerija 
pasirūpins, kad iš Peticijų komiteto gautos užklausos kartu su prašymu skubiai suteikti 
informaciją būtų perduodami kompetentingoms Vokietijos institucijoms ir kad iš šių 
institucijų gauta informacija nedelsiant būtų perduodama Peticijų komitetui. Vokietijoje 
pirmosios ir antrosios instancijų šeimos teismų priežiūra priklauso žemių kompetencijai, todėl 
jos turi teisę nagrinėti su šeimos teismais susijusias užklausas ir informaciją.



DT\906407LT.doc 11/14 PE483.790v02-00

LT

Sabine Brieger, tęsdama savo pirmiau išdėstytas mintis, kalbėjo apie vaiko pagrobimo 
prevencijos Vokietijoje klausimą, kuris gali apimti atitinkamą perspėjimą pasienio tarnyboms 
visoje Šengeno šalių teritorijoje. Tokį perspėjimą išplatina Vokietijos policijos departamentas 
vietos teismo prašymu. Prašymas turi būti pagrįstas konkrečia ir akivaizdžia grėsme, kad 
vienas iš tėvų ar bet koks kitas asmuo ketina neteisėtai išvežti vaiką į kitą šalį. Tada 
Vokietijos policijos departamentas perspėjimą dėl vaiko ir jį pagrobusio vieno iš tėvų gali 
įtraukti į Šengeno informacijos sistemą (SIS), kad būtų imtasi paieškos priemonių. S. Brieger 
taip pat teigė, kad, patvirtinus naujas taisykles, su tėvų teisėmis ir pareigomis susijusios 
procedūros ateityje taps spartesnės.

Valéry Turcey padėkojo delegacijai už suteiktą galimybę dalyvauti posėdyje ir pareiškė, kad 
jam perduoti atvejai – tai atvejai, kai Vokietijos teismo priimtas sprendimas buvo ginčijamas. 
Jų buvo labai nedaug: 2011 m. jam teko nagrinėti ne daugiau kaip dešimt tokių atvejų. 
V. Turcey pasakė, kad su mišrių šeimų ginčais susijusios situacijos dažnai kyla dėl išpuolių ir 
įžeidinėjimų internete ar žiniasklaidoje, kai konkretus atvejis nušviečiamas vienpusiškai. Jis 
taip pat pareiškė, kad labai svarbu suprasti teisminės praktikos skirtumus ne tik renkantis 
advokatą. Atsakydamas į EP narių klausimą dėl galimos nevokiečių tautybės tėvų 
diskriminacijos, V. Turcey kategoriškai tai paneigė pabrėždamas, kad Vokietija yra teisinė 
valstybė. Tačiau dėl skirtingo šeimos vertybių suvokimo gali kilti abejonių ir nesusipratimų. 
Vokietijos teisėjai teikia labai daug svarbos vaiko stabilumui, mokyklai ir tinkamoms 
sąlygoms, o Prancūzijos teisėjai kartais daugiau dėmesio skiria emociniams ir subjektyviems 
tokių atvejų aspektams.

Reaguodamas į kritines pastabas dėl FAZ išspausdinto pokalbio su juo, P. Boulland pareiškė, 
kad jo žodžiai galbūt buvo klaidingai suprasti, bet jis tikrai norėjo pasakyti, kad, jeigu 
paaiškėtų, kad jo nagrinėjamose peticijose išdėstyti faktai yra tiesa, padėtis būtų šokiruojanti. 
Jo nuomone, akivaizdu, kad EP dalyvauja viešose diskusijose ir negali pasislėpti nei nuo 
žiniasklaidos, nei nuo piliečių. Be to, jis sakė supratęs, kad kampanija internete, kurią pradėjo 
Europos išsiskyrusių tėvų vaikų taryba (pranc. Conseil Europeen des Enfants du Divorce, 
CEED) – organizacija, kuri į jį kreipėsi – negali būti traktuojama rimtai, nes jos provokuojanti 
veikla sužlugdė jos patikimumą ir dėl jos galbūt sumažėjo galimybių, kad teisėti skundai būtų 
nešališkai įvertinti. Tačiau nereikia atmesti tėvų asociacijų ar pačių tėvų atliktų tyrimų ir 
suformuluotų argumentų, kuriuos galima patikrinti ir kurie yra objektyvūs. P. Boulland 
pasiūlė perduoti peticijas Teisingumo ministerijai, bet pabrėžė, kad jo netenkina tai, jog nėra 
galimybės teikti apeliaciją.

EP nariai atkreipė dėmesį į tai, kad piliečiai turėtų būti geriau informuojami apie esamas 
galimybes gauti pagalbą bei teisines konsultacijas ir apie teismų sistemų kultūrinius 
skirtumus. Taip pat buvo paminėta, kad tais atvejais, kai peticija paskelbiama priimtina ir 
perduodama toliau nagrinėti Europos Komisijai, Europos Parlamento Peticijų komitetui tenka 
per ilgai laukti atsakymo, be to, Komisijos atsakymai dažnai būna nepatenkinami.

Nepaisant kai kurių neišspręstų problemų, dėl kurių turi būti toliau aiškinamasi, narių 
nuomone, posėdžiai suteikė naują pagrindą geresniam Peticijų komiteto ir Vokietijos valdžios 
institucijų bendradarbiavimui.

Išvados
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Daugelį išvadų galima padaryti jau iš šio dokumento dėstymo, tačiau, narių nuomone, reikia 
pabrėžti šiuos punktus:

 Nagrinėdamas su Jugendamt tarnyba susijusias peticijas, Europos Parlamento Peticijų 
komitetas nenustatė, kad Vokietijos valdžios institucijos būtų pažeidusios nacionalinę 
ar Europos teisę.

 Komitetas nerado jokių įrodymų ar ženklų ir, svarbiausia, iš peticijų pateikėjų skundų 
struktūros pobūdžio nenustatė, kad Vokietijos valdžios institucijos specialiai 
diskriminuotų tarptautines santuokas.

 Vaikų ir jaunimo politikai Vokietijoje būdinga atsakomybės lygmenų įvairovė, 
atitinkanti Vokietijos federacinę struktūrą, ir ji taip pat apima savivaldos institucijas ir 
savanoriškas vaikų ir jaunimo paslaugų organizacijas, sudariusias partnerystę su 
viešosiomis įstaigomis.

 Institucija Vokietijos vaikų ir jaunimo gerovės tarnyba (Jugendamt) įsteigta 1922 m. 
kaip miestų, miestelių ir kaimo vietovių savivaldybių dalis. Nuo 1990 m. 
VIII socialinis kodeksas yra Jugendamt tarnybos skyriams pavestų funkcijų teisinis 
veiklos pagrindas. Pagal šį kodeksą atsakomybė už vaikų ir jaunimo gerovę ir toliau 
perduodama miestams, miesteliams ir kaimo vietovėms.

 Sprendimus dėl tėvų teisių ir pareigų gali priimti tik šeimos teismas ir jų negali priimti 
Jugendamt tarnyba administraciniu lygmeniu. Šeimos teismas priima sprendimus dėl 
priemonių, kurių turi būti imamasi, jeigu vaiko gerovei kyla pavojus, arba dėl vaiko 
globos, pvz., skyrybų atvejais. Jugendamt tarnybos atstovai dalyvauja šeimos teismo 
procese. Vykstant tokiam procesui teismas privalo išklausyti Jugendamt tarnybos 
atstovų nuomonę.

 Skyrybų proceso atvejais šeimos teismas nuolat informuoja Jugendamt tarnybą apie 
pateiktus skyrybų prašymus, jeigu į procesą įtraukti ir vaikai ir paaugliai. Ši 
informacija suteikia galimybę pasiūlyti tėvams ir vaikams konsultacijas bei paramą 
gyvenimo skyrium atveju ir nustatant tėvų teises ir pareigas.

 Pagal savivaldos principą kompetentingos priežiūros institucijos įgaliojimai tikrinti 
Jugendamt tarnybos savo nuožiūra priimtus sprendimus apsiriboja tik šių sprendimų 
teisėtumo nustatymu. Tačiau Jugendamt tarnybos sprendimai gali būti kruopščiai 
nagrinėjami administraciniame teisme.

 Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija neturi teisės kištis 
sprendžiant su Europos teise nesusijusius klausimus. ES šeimos teisėje sprendžiant su 
vaikais susijusius klausimus apsiribojama bendromis taisyklėmis dėl jurisdikcijos ir 
kitoje valstybėje narėje priimtų teismo sprendimų pripažinimu ir vykdymu1.

Tačiau, remiantis Sutartimi, peticijų nagrinėjimo procesas, už kurį atsakingas Peticijų 
komitetas, gali apimti platesnį klausimų spektrą, įtraukiant visas „ES veiklos sritis“. 

                                               
1 Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 (Briuselio IIa reglamentas).
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Be to, pagal Pagrindinių teisių chartiją, kuri yra sudėtinė ES sutarties dalis, labai 
išplėsti ne tik ES piliečių teisėti lūkesčiai, bet ir Peticijų komiteto atsakomybė, kad šių 
teisių būtų laikomasi politiniu lygmeniu.

 Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį ir JT vaiko teisių 
konvenciją valstybės narės turi užtikrinti, kad visuose su vaikais susijusiuose 
veiksmuose pirmiausia būtų vadovaujamasi vaiko interesais. Nacionaliniai teismai 
geriausiai gali įvertinti, kaip šis principas taikomas konkrečiais atvejais, nes iš jų 
reikalaujama turėti prieigą prie visos susijusios informacijos ir gerbti teises į gynybą.

 Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnio 1 dalį „vaikai turi 
teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. Jie gali laisvai reikšti savo 
nuomonę. Sprendžiant su vaikais susijusius klausimus, į jų nuomonę atsižvelgiama 
pagal jų amžių ir brandą“. Remiantis minėto straipsnio 3 dalimi, „kiekvienas vaikas 
turi teisę reguliariai palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti su abiem 
savo tėvais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams“.

 Kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 2201/2003, atsakymas, ar vaiko išvežimas yra 
teisėtas, priklauso nuo to, ar turimos „globos teisės, įgytos teismo sprendimu, įstatymų 
nustatyta tvarka ar juridinę galią turinčiu susitarimu pagal valstybės narės, kurioje yra 
vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta iki išvežimo ar negrąžinimo“. Taigi vadovaujamasi 
valstybės narės, kuri nustato sąlygas, pagal kurias tėvai įgyja savo vaiko globos teises, 
teise.

 Komitetas mano, kad tai, jog nepakankamai informuota ir išaiškinta apie teismų 
sprendimus, valdžios institucijų kompetencijos sričių pasiskirstymą ir neteismines bei 
teismines teisių gynimo priemones, gali būti priežastis, kodėl skundus pateikę tėvai 
negalėjo teisingai įvertinti visų su jų byla susijusių svarbių faktų ir aplinkybių. 
Piliečiai galės suprasti teisines ir faktines sprendimų aplinkybes ir lengvai bei greitai 
rasti, į ką kreiptis, jei jų netenkina šis sprendimas, tik tada, jei visa svarbi informacija 
bus pateikiama ir aiškinama išsamiai, bet konkrečiai.

 Europos Parlamento Peticijų komitetas palankiai vertina Vokietijos valdžios institucijų 
paramą esamiems forumams ir iniciatyvoms, susijusiems su Vokietijos vaikų ir 
jaunimo paslaugų koordinavimu, ir užtikrins, kad komitetas ir toliau susirašinėtų su 
Vokietijos valdžios institucijomis, kad būtų sustiprintos piliečių ir ypač vaikų teisės.

Atsižvelgdamas į tai, teikia šias rekomendacijas:

1. Rekomenduoja numatyti tinkamą skundų teikimo mechanizmą federaciniu ir žemių 
lygmeniu galimiems neteisminiams skundams, dėl kurių gali tekti imtis veiksmų, 
nukreiptų prieš administracinius sprendimus.

2 Rekomenduoja, kad atitinkamos valdžios institucijos perduotų viena kitai informaciją, 
susijusią su tarptautinių skyrybų bylomis tai atvejais, kai yra vaikų, ir ypač 
sistemingiau bendradarbiauti su kitomis susijusiomis šalimis.
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3 Rekomenduoja Vokietijos valdžios institucijoms ir toliau remti Centrinį 
tarpvalstybinių tėvų konfliktų dėl vaikų informacijos centrą, kuris orientuoja tėvus jų 
turimų teisinių ir kitų galimybių (pvz., tarpininkavimo) klausimais.

4. Rekomenduoja valdžios institucijoms siekti pagerinti tėvų ir jų vaikų susitikimų 
sąlygas ir užtikrinti, kad tėvų lankymo metu būtų leidžiama vartoti visas atitinkamas 
kalbas ir naudotis vertimo žodžiu paslaugomis ir kad tai būtų toleruojama, nors tam 
tikrais atvejais (pvz., jei vaikas dar labai mažas, galimos įtakos arba galimo pagrobimo 
atveju) ir prižiūrint pareigūnui.

5. Rekomenduoja, kad nuolatiniai ryšiai tarp vaikų ir tėvų būtų kiek įmanoma išsaugomi, 
taip pat ryšiai tarp vaiko ir jo senelių ir brolių bei seserų, tačiau tik tuo atveju, jei tai 
nekenkia vaiko gerovei.

6. Rekomenduoja ES lygmeniu paskelbti aiškias gaires dėl vaiko teisių ir tarptautinių ir 
mišrių porų santuokų ir skyrybų pasekmių.

7. Rekomenduoja skatinti dvišalį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir jų teismų 
siekiant, kad piliečiai ir valdžios institucijos geriau suprastų skirtingus nacionalinius 
teisės aktus.

8. Rekomenduoja, kad peticijos dėl Jugendamt tarnybos, kurios buvo pripažintos 
priimtinomis, būtų perduotos susipažinti Vokietijos šeimos, pagyvenusių žmonių, 
moterų ir jaunimo reikalų ministerijai, laukiant jos atsakymo;

9. Rekomenduoja šį dokumentą, kuriame kalbama apie dabartinę padėtį Vokietijoje ir 
kuriame atspindima dabartinė Peticijų komiteto nuomonė Jugendamt tarnybos 
klausimu, išsiųsti susipažinti atsakingoms Vokietijos valdžios institucijoms, peticijų 
pateikėjams, kurie kreipėsi į Peticijų komitetą dėl Jugendamt, ir paskelbti jį Peticijų 
komiteto interneto svetainėje, kad su juo galėtų susipažinti visuomenė.

10. Rekomenduoja, kad M. Libickio 2009 m. sausio 28 d. darbo dokumentas „dėl kai 
kuriose valstybėse narėse jaunimo gerovės institucijų, ypač Vokietijos vaikų ir 
jaunimo gerovės biuro, priimamų diskriminuojamų ir nepagrįstų priemonių“, kuris ir 
toliau yra Peticijų komiteto interneto svetainėje, būtų greitai pakeistas šiuo dokumentu 
arba kad šioje svetainėje bent jau būtų nedviprasmiškai, kad skaitytojams neliktų 
abejonių, nurodyta, kad M. Libickio dokumentas nebeatspindi oficialios Peticijų 
komiteto nuomonės.


