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Il-kuntest
Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jibqa’ jirċievi għadd relattivament kbir ta’ petizzjonijiet 
rigward l-allegati diskriminazzjoni u ġestjoni ħażina min-naħa tal-uffiċċji Ġermaniżi għall-
benessri tat-tfal u ż-żgħażagħ (Jugendamt). Il-Kumitat diġà qajjem din il-kwistjoni mal-
awtoritajiet Ġermaniżi waqt l-aħħar leġiżlatura, waqt żjara tad-delegazzjoni f’Berlin f’Marzu 
2007 li wassal biex tfassal dokument li fuqu twaqqfet il-politika tiegħu minn dak iż-żmien 
l’hemm. Madankollu, minħabba li l-Kumitat għadu jirċievi petizzjonijiet simili b’mod 
regolari, u minħabba n-natura sensittiva ħafna tal-problema, il-Kumitat iddeċieda jerġa’ 
jindirizza l-kwistjoni fi ħdan il-qafas ta’ laqgħa ġdida mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet u l-
Kumitat għall-Familja, l-Anzjani, in-Nisa u ż-Żgħażagħ tal-Bundestag Ġermaniż u mar-
rappreżentanti tal-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti. 

Fundamentalment, il-petizzjonijiet li l-iktar jitressqu minn ġenitur offiż minħabba trattament 
inġust jenfasizzaw ir-reazzjoni tal-petizzjonant għal dak li jqisu bħala trattament favorevoli li 
jingħata lill-ġenitur Ġermaniż u diffikultajiet ta’ ostakolu konsegwenti jew l-impossibilità ta’ 
kuntatt bejn konjugu mhux Ġermaniz u t-tifel/tifla tiegħu/tagħha f’każijiet ta’ żjarat 
monitorjati minħabba r-regoli ta’ lingwa stretti applikati fejn tista’ tintuża biss il-lingwa 
Ġermaniża. Dan iwassal għal każ prima facie ta’ diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità 
kew lingwa li jmur kontra d-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-UE. Ġenituri Ġermaniżi qed 
iressqu petizzjonijiet ukoll lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew biex 
jilmentaw dwar l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet meħuda mill-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benessri 
taż-Żgħażagħ; madankollu f’dawn il-każijiet, id-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-UE ma 
jistgħux japplikaw fir-rigward tad-diskriminazzjoni minkejja li dispożizzjonijiet oħra, bħal 
dawk li jinsabu fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, jistgħu jkunu rilevanti.

Għandu jitqies li l-petizzjonijiet li jaslu mhux neċessarjament jipprovdu informazzjoni 
kompluta dwar kull każ, u fil-fatt jistgħu jagħtu biss naħa waħda ta’ sitwazzjoni trawmatika u 
kumplessa ħafna għall-ġenituri kkonċernati, iżda b’mod iktar importanti għat-tfal infushom li 
l-interessi tagħhom għandhom dejjem jibqgħu tal-ikbar importanza.

Il-membri tad-delegazzjoni u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jiddikjaraw ir-ringrazzjament 
tagħhom għall-kooperazzjoni tajba mal-awtoritajiet Ġermaniżi f’kull livell tul din iż-żjara.

Laqgħa f’Berlin fl-24 ta’ Novembru 2011 fil-Bundestag Ġermaniż
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Filgħodu

 09.00 - 10.15  

Wara introduzzjoni mill-kap tad-delegazzjoni, Iliana Malinova Iotova, li enfasizzat li l-għan 
taż-żjara ma kienx li jittieħdu deċiżjonijiet f’każijiet individwali jew li jkun hemm 
interferenza mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, iżda li jiġu ċċarati l-allegazzjonijiet li saru mill-
petizzjonanti, il-programm beda b’laqgħa mas-Sa Sabine Brieger, imħallef tal-Qorti tal-
Familja ta’ Berlin-Pankow/Weissensee u imħallef ta’ koordinament fin-Netwerk 
Internazzjonali tal-Imħallfin tal-Aja u s-Sa Azime Zeycan, avukata, speċjalizzata fil-liġi tal-
familja.

Sabine Brieger tat spjegazzjoni ġenerali tal-proċedimenti tal-qorti tal-familja dwar il-kustodja 
tal-ulied.  Hi enfasizzat li f’każijiet li jinvolvu ġenituri miżżewġin, il-ġenituri normalment 
jibqa' jkollhom id-dritt konġunt għall-kustodja, u d-deċiżjoni dwar ir-residenza tat-tifel/tifla u 
formalitajiet oħra jittieħdu, f’60 % tal-każijiet, bi ftehim reċiproku u mingħajr deċiżjoni tal-
qorti.  Huma biss 2 - 3 % ta’ każijiet ta’ kustodja tal-ulied li jispiċċaw fi ġlied iktar imtawwal 
il-qorti.

F’każijiet li jinvolvu ġenituri mhux miżżewġin, l-omm ġeneralment ikollha l-kustodja unika 
jekk il-ġenituri ma jagħmlux dikjarazzjoni ta’ kustodja.  Il-ġenituri kollha, kemm dawk 
miżżewġin u kemm dawk li mhumiex, jistgħu japplikaw ukoll mal-Jugendamt biex isibu 
soluzzjoni reċiproka, li tista’ sservi bħala bażi għal deċiżjoni tal-qorti dwar ir-responsabilità 
parentali.

Skont il-Kodiċi Ċivili Ġermaniża, interventi fid-drittijiet parentali mill-qorti tal-familja huma 
possibbli biss jekk tkun ipperikolata l-benessri tat-tifel/tifla (negliġenza, abbuż, abbuż 
sesswali) u l-ġenituri ma jkunux jistgħu jew ma jkunux iridu jwaqqfu din is-sitwazzjoni ta’ 
riskju. F’każijiet bħal dawn, fejn il-Jugendamt jipparteċipa u jinstema’ fil-qorti, il-kura tat-tfal 
tista’ tkun irtirata parzjalment jew kompletament mill-ġenitur, u l-qorti tista' tieħu deċiżjoni 
rigward żjarat monitorjati.

Sabine Brieger enfasizzat ukoll l-importanza tal-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza tat-
tifel/tifla fil-proċedimenti tal-qorti, smigħ personali (normalment jibda fl-età ta’ 3 snin u hu 
mandatorju għat-tfal li għandhom iktar minn 14-il sena) u l-għoti ta’ informazzjoni lit-
tifel/tifla dwar is-suġġett, il-prosegwiment u r-riżultat possibbli tal-proċedimenti. Ġibdet l-
attenzjoni wkoll għall-importanza tal-kollaborazzjoni interdixxiplinarja, iżda ddikjarat li fl-
aħħar mill-aħħar huma l-ġenituri li għandhom ikunu responsabbli biex isibu soluzzjoni 
raġonevoli.

Fl-intervent tagħha s-Sa Azime Zeycan, li taħdem bħala avukata f’Bochum, qalet li Sabine 
Brieger kienet iddeskriviet is-sitwazzjoni b’mod pożittiv iżżejjed, u li l-għan tal-preżenza 
tagħha fil-laqgħa kien li tagħti idea realistika ta' kif taħdem is-sistema.  Irreferiet għall-każ 
taċ-ċittadin Tork, Kazim Görgülü (kienet l-avukata tiegħu) li għal snin twal talab il-kustodja 
tat-tifel tiegħu mhux konjugali li, wara t-twelid, ommu, li hi Ġermaniża, kienet offrietu għall-
adozzjoni mingħajr il-kunsens tiegħu. Il-każ spiċċa quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem, li sabet lill-awtoritajiet Ġermaniżi ħatja ta’ ksur tal-Artikolu 8 (privatezza) tal-
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Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 

Azime Zeycan qalet li l-persunal tal-Jugendamt jeħtieġ taħriġ aħjar u li huma xi drabi injoraw 
deċiżjonijiet tal-qorti. Stqarret ukoll li l-kustodja konġunta għandha tinżamm sa ma tinqata’ s-
sentenza finali tal-qorti. F’dan ir-rigward, irreferiet għall-każ tas-Sur T.P.(kienet l-avukata 
tiegħu) rigward il-kustodja taż-żewġt itfal tiegħu, li wieħed minnhom kellu diżabilità mentali 
kif ukoll fiżika1. Oriġinarjament, il-qorti tatu l-kustodja tat-tfal, iżda wara l-intervent tal-
Jugendamt, il-kustodja ġiet trasferita lill-omm, li skont T.P., mhijiex kapaċi tassumi r-
responsabilitajiet tal-kura ta’ tifel b’diżabilitajiet serji.  Għalhekk enfasizzat li l-Jugendamt ma 
kienx inforza deċiżjoni legali li ttieħdet mill-Qorti.

Fl-aħħar, Azime Zeycan ġibdet l-attenzjoni lejn il-problema gravi rigward is-sindromu tal-
aljenazzjoni parentali (PAS), li tirrappreżenta forma estrema ta’ kkondizzjonar mentali bi 
pressjoni tat-tfal minn ġenitur wieħed. F’każijiet bħal dawn l-għan hu li wieħed jivvendika 
ruħu, u f’moħħ ġenitur offiż minħabba trattament inġust m’hemmx vendikazzjoni ikbar milli 
jżomm lill-ġenitur l-ieħor milli jkollu rwol ta' sinifikat fil-ħajja tat-tfal. Dan is-sindromu 
jidher ukoll f’forom iktar kumplessi, meta jseħħ f’sitwazzjonijiet ta’ allegat ħtif tat-tfal.

Fid-diskussjoni ta’ wara l-Membri kellhom skambju ta’ sefmiet dwar bidla possibbli tal-
istruttura tal-Jugendamt, biex jitqiesu problemi relatati ma’ koppji binazzjonali, problemi 
lingwistiċi, l-għadd ta’ każijiet simili fi Stati Membri oħra, diskriminazzjoni possibbli ta’ 
ġenituri barranin, il-kontroll tal-Jugendamt, il-PAS u l-manipulazzjoni faċli ta’ tfal 
b’diżabilità, mekkaniżmu għall-monitoraġġ tal-Jugendamt, iż-żjarat monitorjati u l-
interpretazzjoni u raġunijiet possibbli għan-nuqqas ta’ twettiq tad-deċiżjonijiet tal-qorti 
(nuqqas ta’ taħriġ jew kapaċità tal-persunal).

Fit-tweġiba tagħha lill-Membri, Sabine Brieger iddikjarat li ma kienx hemm bżonn ta' bidla fl-
istruttura tal-Jugendamt.  Il-problema hi li l-ġenituri ta’ spiss ma jafux x’inhu r-rwol tal-
Jugendamt. Il-Jugendamt, qalet, hu korp amministrattiv, filwaqt li hija l-qorti li għandha l-
awtorità li tieħu deċiżjoni formali dwar id-drittijiet u d-dmirijiet parentali.  Sostniet li l-
interpretazzjoni hi pprovduta kemm jista’ jkun fil-każijiet ta’ żjarat monitorjati u l-għajnuna 
legali hija ġeneruża ħafna.

Fit-tweġiba tagħha lill-Membri, Azyme Zeycan enfasizzat li l-kontroll ġerarkiku tar-
responsabilità tal-persunal tal-Jugendamt ma jaħdimx u li għandu jiġu sostitwit minn kontroll 
li jaħdem.

 10.15 - 11.00

Il-laqgħa kompliet bil-membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż2. 
Iliana Malinova Iotova, bdiet billi tindika li skambju ta’ fehmiet dwar il-petizzjonijiet tal-
Jugendamt kien wieħed mill-għanijiet prinċipjali taż-żjara. Kersten Steinke (President) 
wieġbet li l-Jugendämter, minħabba l-istruttura federali tal-Ġermanja, ma jaqgħux taħt il-
kompetenzi tal-Bundestag iżda taħt ir-responsabilità tal-istati federali (Länder), u li, għalhekk, 

                                               
1 Petizzjoni 0128/2007.
2 Kersten Steinke (President), Gero Storjohann (Viċi-President), Günter Baumann, Klaus Hagemann, Dr. Peter 
Röhlinger and Ingrid Remmers (koordinaturi).
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din il-kwistjoni ma tistax tkun il-bażi ta’ diskussjoni. Madankollu, tressqu 25 petizzjoni dwar 
dan is-suġġett fil-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż, u fil-maġġranza tal-
każijiet il-kumitat bagħathom lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Länder ikkonċernati.  

Kersten Steinke kompliet billi tat spjegazzjoni tal-istruttura u x-xogħol tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż. Spjegat li, fost affarijiet oħra, fl-2005 il-Bundestag 
introduċa sistema ta’ petizzjonijiet onlajn li tippermetti liċ-ċittadini jressqu u jiffirmaw 
petizzjoni, jaqraw informazzjoni ta’ sfond dwar il-kwistjoni, u jżidu kummenti f’forum onlajn 
assoċjat ma’ kull petizzjoni. Din is-sistema hi kkaratterizzata mill-integrazzjoni tagħha fil-
proċessi tad-demokrazija rappreżentattiva, u iktar minn 1.8 miljun ċittadin iffirmaw 
petizzjonijiet onlajn.

Fl-iskambju ta’ fehmiet li sar wara, il-membri tkellmu ftit dwar kwistjonijiet bħall-Inizjattiva 
taċ-Ċittadini, nuqqas ta’ titjib fil-każijiet tal-Jugendamt mill-aħħar żjara ta’ delegazzjoni fl-
2007, it-trattament fil-Bundestag tal-petizzjonijiet tal-Jugendamt, il-kompetenzi tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet tal-Bundestag meta mqabbla ma’ dawk tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
tal-PE, l-aċċellerazzjoni ta’ proċeduri u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE, fost 
affarijiet oħra. 

Philippe Boulland iddubita d-deċiżjoni tat-18.12.2006 rigward il-petizzjoni ta’ T.P., li ma 
ntbagħtitx lil-Land ikkonċernat, iżda kkonkluda li: "F’kunflitt bejn l-interessi tal-ġenituri u l-
aħjar interessi tat-tfal, dan tal-aħħar għandu l-prijorità, li hu għaliex il-ġenituri ma jistgħux 
jikkunsidraw mill-ġdid abbażi ta’ pożizzjoni newtrali min-naħa tal-Jugendamt"

Il-kelliema Ġermaniżi talbu segwitu aħjar mill-Parlament Ewropew rigward il-petizzjonijiet li 
jintbagħtulu mill-Bundestag u l-possibilità ta’ laqgħa konġunta fl-2012 bil-ħsieb li titjieb il-
kollaborazzjoni dwar il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenzi rispettivi tagħhom. 
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 11.00 - 12.001

Iliana Malinova Iotova, laqgħet lil Gabriele Scholz, kap tal-uffiċċju Ġermaniż tas-Servizzi 
Soċjali Internazzjonali (ISD/ISS), Ursula Rölke, avukata, u Georg Stahl, social worker.

Gabriele Scholz bdiet billi spjegat ix-xogħol tal-ISD u l-istruttura organizzattiva tagħhom.  L-
ISD hu l-uffiċċju Ġermaniż tas-Servizzi Soċjali Internazzjonali (ISS) kif ukoll id-
"Dipartiment VII" tal-Assoċjazzjoni Ġermaniża għall-Benessri Pubblika u Privata, li hi 
ffinanzjata mill-Ministeru Federali għall-Affarijiet tal-Familja, Anzjani, Ċittadini, Nisa u 
Żgħażagħ.  L-ISD hu attiv fl-oqsma tal-kunflitti tal-familja internazzjonali, il-protezzjoni tat-
tfal u l-migrazzjoni, u jqis lilu nnifsu bħala intermedjarju bejn l-aġenziji volontarji tal-
benessri, l-awtoritajiet tal-benessri taż-żgħażagħ u awtoritajiet oħra u l-qrati tal-familja fil-
Ġermanja u barra mill-pajjiż. Jipprovdi servizz għal każijiet b’dimensjoni internazzjonali, 
jikseb rapporti soċjali minn barra l-pajjiż, u jipprovdi servizz ta’ “counselling” għal aġenziji 
volontarji tal-benessri, awtoritajiet lokali u qrati kif ukoll individwi. L-ISD hu kompost minn 
tim interdixxiplinarju ta’ professjonisti legali u soċjali. Gabriele Scholz imbagħad iffukat fuq 
il-kunflitti tal-familja transkonfinali u ddikjarat li kunflitti bħal dawn ma jaffettwawx biss 
koppji binazzjonali (persuna Ġermaniża u persuna barranija), iżda varjetà kbira ta’ koppji 
b’diversi nazzjonalitajiet. Hu għalhekk li r-regolamenti internazzjonali jiffukaw fuq il-post 
tar-residenza abitwali u mhux fuq in-nazzjonalità. 

Tat spjegazzjoni qasira tal-liġi tal-familja Ġermaniża u r-rwol tal-ISD f’dan il-kuntest. Indikat 
li l-prinċipju ta’ gwida għal kwalunkwe deċiżjoni minn qorti jew il-Jugendamt hu l-aħjar 
interess tat-tfal.  Id-distanza ġeografika tagħmilha iktar diffiċli biex jiġu riżolti l-kunflitti u 
biex jiġi kjarifikat każ, u mhuwiex faċli għall-professjonisti tal-aġenziji relevanti biex isegwu 
l-bosta liġijiet, konvenzjonijiet internazzjonali u l-partikolaritajiet kulturali u tal-lingwa. Mill-
esperjenza tal-ISD, din il-kumplessità hija waħda mir-raġunijiet għaliex jistgħu jsiru żbalji 
minn xi impjegati tal-Jugendämter, iżda in ġenerali dawn l-uffiċċji jagħmlu xogħol tajjeb. 
Għandu jitqies li awtoritajiet f’pajjiżi oħra fid-dinja jħabbtu wiċċhom mal-istess sfidi u 
għalhekk jistgħu jagħmlu żbalji wkoll fl-ittrattar ta’ każijiet transkulturali. L-ISD ma jistax 
jappoġġa l-akkuża li l-Jugendämter jiddiskriminaw sistematikament kontra ġenituri barranin. 

Fil-każijiet imsemmija hawn fuq, l-ISD jipprovdi rapporti soċjali bħala bażi għat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet. L-ISD dejjem jipprova jagħti pariri dwar kif ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal 
tista’ tinżamm, u jaħdem favur ftehim amikevoli. Barra minn hekk, jipprovdi informazzjoni u 
seminars ta’ taħriġ għall-professjonisti dwar il-liġi matrimonjali u tal-familja ta’ pajjiżi oħra, 
id-differenzi kulturali u l-liġi internazzjonali.

Gabriele Scholz iddeskriviet ukoll l-imġiba tal-ġenituri fil-kunflitti li ta’ spiss jinvolvu ħafna 
tensjoni. Minħabba li ma jkunux jistgħu isibu soluzzjoni, il-ġenituri xi drabi jiġġieldu bil-
mezzi kollha, u jippruvaw isibu alleati biex jappoġġawhom. . Il-persuni u l-
organizzazzjonijiet li ma jappoġġawhomx jirriskjaw li jitqiesu bħala avversarji. Kunflitti 
privati xi drabi saħansitra qed jilħqu livell bilaterali. F’dan ir-rigward irreferiet għall-każ 

                                               
1 F’din il-parti tal-laqgħa attendiet is-Sa Sibylle Laurischk, president tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-Familja, 
Anzjani, Ċittadini, Nisa u Żgħażagħ. 
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Colombo1 fejn il-ġenitur ikkonċernat, milli jidher, kien ilment mhux biss dwar l-awtoritajiet 
Ġermaniżi iżda wkoll dawk Taljani. Dak li ma jkunx jidher f’dawn il-kunflitti, tenniet, huwa 
l-aħjar interess tat-tfal.

Iddikjarat ukoll li l-awtoritajiet federali kif ukoll dawk reġjonali għandhom iqisu d-dimensjoni 
internazzjonali. Sabiex jiġu pprovdut parir lill-individwi u l-professjonisti, il-gvern assenja 
lill-ISD il-funzjoni ta’ punt ta’ kuntatt ċentrali għall-informazzjoni fil-kunflitti tal-familja
internazzjonali, u l-Jugendämter regolarment jitolbu għal seminars ta’ taħriġ. 

Fl-iskambju ta’ fehmiet ta’wara l-Membri ffukaw fuq it-trasparenza u l-kollaborazzjoni bejn l-
ISD/ISS u l-Jugendamt, l-isferi ta’ kompetenza, il-problemi lingwistiċi, l-għadd kbir ta’ 
ilmenti kontra l-Ġermanja, il-possibilitajiet li wieħed jappella fil-livell amministrattiv jew 
legali, in-nuqqas ta’ Ombudsman għat-Tfal (bħal fil-Polonja), it-taħriġ tal-persunal tal-
Jugendamt, il-ħolqien ta’ punt ta’ kuntatt ċentrali, il-kwistjoni ta’ responsabbiltà tal-
Jugendämter u min, fl-aħħar mill-aħħar, hu responsabbli, l-organizzazzjoni ta’ żjarat 
monitorjati u l-importanza ta’ kuntatt man-nanniet barra l-pajjiż.

Fit-tweġiba tagħha, Gabriele Scholz iddikjarat li l-Jugendamt mhuwiex responsabbli għax-
xogħol fil-post barra l-pajjiż.  Dan isir minn l-ISD u s-sħab ta’ kooperazzjoni tiegħu. 
F’każijiet li jinvolvu kuntatti ma’ qraba barra l-pajjiż, l-ISD jikkuntattja lill-aġenzija xierqa u 
jitlob lis-servizz soċjali lokali għal kooperazzjoni bil-ħsieb li jipprovdu l-possibilitajiet 
meħtieġa għall-persuni involuti. Il-kollaborazzjoni mal-qrati u l-Jugendamt hi produttiva, 
minkejja li ta’ spiss il-Jugendämter huma mgħobbijin iżżejjed bix-xogħol.  Id-deċiżjonijiet 
tal-Jugendamt jew jiġu konfermati mill-qorti jew inkella jista’ jsir appell kontrihom quddiem 
il-qorti. B’referenza għall-għadd kbir ta’ ilmenti kontra l-Jugendämter, qalet li dawn l-ilmenti 
numerużi jistgħu jinbdew intenzjonalment minn gruppi “interessati”. 

Ġibdet l-attenzjoni tal-Membri lejn l-akkużi foloz marbuta mal-istorja Ġermaniża u ma’ 
websajt li talbet għal ilmenti kontra l-Jugendämter mingħand ċittadini barranin.  Fuq din il-
websajt, organizzazzjoni Franċiża toffri appoġġ fit-tfassil ta’ petizzjonijiet lill-Parlament 
Ewropew bl-għan li dan tal-aħħar jiffoka fuq il-Jugendämter Ġermaniżi.

Ursula Rölke tkellmet dwar il-kwistjoni taż-żjarat monitorjati, u qalet li dawn setgħu ikunu 
ordnati mill-qorti taħt ċerti ċirkostanzi u sabiex jaqdu l-aħjar interess tat-tfal. Semmiet li l-
ġenituri kienu obbligati jużaw il-Ġermaniż biss meta dan tqies bħala indispensabbli għall-
protezzjoni tat-tfal.  

Waranofsinhar

Iliana Malinova Iotova, laqgħet lill-parteċipanti fil-laqgħa ta’ waranofsinhar: Is-Sa Uta von 
Pirani, direttur tal-Uffiċju tal-Benessri taż-Żgħażagħ ta’ Berlin Charlottenburg/Wilmersdorf, 
id-Dott. Heike Schmid-Obkirchner, Kap tal-Unità fil-Ministeru Federali tal-Familja, Anzjani, 
Nisa u Żgħażagħ, is-Sur Eberhard Carl, Kap tal-Unità fil-Ministeru Federali għall-Ġustizzja, 
is-Sa Sabine Brieger, imħallef fil-Qorti tal-Familja ta’ Berlin-Pankow/Weissensee u mħallef 

                                               
1 Petizzjoni 1614/2009.
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ta’ koordinament fin-Netwerk Internazzjonali tal-Imħallfin tal-Aja1, is-Sur Gerhard Bley, Kap 
tal-Unità fil-Ministeru għax-Xogħol, Ugwaljanza u Affarijiet Soċjali tal-Istat ta’ 
Mecklenburg-Vorpommern u s-Sur Valéry Turcey, uffiċjal Franċiż ta’ koordinament fil-
Ministeru Federali għall-Ġustizzja2.

Uta von Pirani tat spjegazzjoni ġenerali tal-istruttura amministrattiva tal-Uffiċċju tal-Benessri 
taż-Żgħażagħ (Jugendamt) bl-użu tal-eżempju ta’ Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf 
(madwar 320 000 abitant) u s-servizzi provduti. Il-kompiti bażiċi tal-Jugendämter, qalet, 
huma biex jgħinu liż-żgħażagħ javvanzaw fl-iżvilupp individwali u soċjali tagħhom u biex 
jgħinu fl-evitar u l-eliminazzjoni tal-iżvantaġġi, jagħtu pariri edukattivi u għajnuna lill-
ġenituri u persuni oħra li għandhom setgħat parentali, jipproteġu lit-tfal u liż-żgħażagħ minn 
ħsara tal-benessri tagħhom, u jgħinu biex iżommu u joħolqu kundizzjonijiet ta’ għajxien 
pożittivi u ambjent favorevoli għat-tfal, iż-żgħażagħ u l-familji tagħhom. Għadd kbir ta’ 
familji jitolbu u jibbenefikaw minn ħafna minn dawn l-għajnuniet. 

L-uffiċċju taż-żgħażagħ jimpjega kważi biss persunal bi kwalifiki, inkluż skont il-qasam ta’ 
responsabilità, social workers (ta’ spiss bi kwalifiki addizzjonali xierqa), psikologi akkreditati, 
uffiċjali amministrattivi u segretarji u, fil-faċilitajiet tar-rikreazzjoni, ħaddiema fil-kura taż-
żgħażagħ u tat-tfal.  

Uta von Pirani enfasizzat, li fil-funzjoni tagħha t-trasparenza hija prinċipju ta’ operazzjoni 
importanti. Il-persuni li jikkuntattjaw lill-Jugendamt għandhom ikunu jafu r-responsabilitajiet 
tal-membri rispettivi tal-persunal u r-raġunijiet għall-azzjonijiet tagħhom. Enfasizzat ukoll li 
l-Jugendamt ma jaġixxix bil-moħbi ta’ xi ħadd. Indikat ukoll li fil-funzjoni tagħha bħala 
direttur tal-Uffiċċju tal-Benessri taż-Żgħażagħ ta’ Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf tittratta 
l-ilmenti b’serjetà kbira u tinvestigahom b’mod komprensiv. L-ilmenti li jikkonċernaw 
drittijiet għall-benefiċċji jew il-kalkolu ta’ tariffi jirriżultaw fi proċedimenti ta’ oppożizzjoni u 
jistgħu jiġu riferuti lil tribunal amministrattiva għal deċiżjoni. Superviżuri tal-persunal 
jinvestigaw ilmenti biex jivverifikaw li l-attivitajiet soċjopedagoġiċi jew psikoloġiċi tal-
persunal jew l-opinjonijiet ta’ konsulenza tagħhom ikunu xierqa u jkollhom bażi legali. Fl-
2010, l-uffiċċju taż-żgħażagħ nefaq madwar € 100 miljun. 57% ta’ dawn l-ispejjeż intużaw 
biex jiffinanzjaw il-kura matul il-ġurnata tat-tfal taħt l-età tal-iskejjel u 0.3% intużaw għal 
żjarat monitorjati.

Il-Jugendämter jipprovdu wkoll servizz ta’ counselling fil-każ ta’ tilwim tal-familja, 
separazzjoni jew proċedimenti ta’ divorzju. Il-Jugendämter għandhom il-kompitu li jagħtu 
pariri lill-ġenituri dwar soluzzjonijiet possibbli biex jiġi riżolt il-kunflitt jew dwar l-aqwa 
mezz għal-qadi tad-dmirijiet parentali wara d-divorzju. B’dan, il-Jugendämter jaqdu l-
kompitu medjatorju tagħhom fit-tilwim u l-proċedimenti tad-divorzju. L-għan hu li jinkisbu 
soluzzjonijiet li huma fl-aħjar interess tat-tfal. Il-Jugendämter jipparteċipaw fil-proċedimenti 
tal-qorti tal-familjia, iżda d-deċiżjonijiet li jiġġudikaw id-drittijiet u d-dmirijiet parentali 
jistgħu jittieħdu biss minn qorti tal-familja u mhux mill-Jugendämter. Uta von Pirani ddikjarat 
li ż-żjarat monitorjati jitqiesu bħala miżura temporanja, u li dan is-servizz f’Berlin ikopri 42 
lingwa.

                                               
1 Kelliem fil-laqgħa ta’ filgħodu.
2 Il-membri tal-Kumitat tal-Bundestag għall-Familja, Anzjani, Nisa u Żgħażagħ u s-Sottokumitat għat-Tfal, li 
kellhom jipparteċipaw fil-laqgħa, ġew skużati minħabba dmirijiet oħra.
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Fl-aħħar nett enfasizzat li hu diffiċli li wieħed jaħdem f’Jugendamt minħabba l-kritika, in-
nuqqas ta’ fiduċja u n-nuqqas ta’ rikonoxximent. Id-dibattitu pubbliku negattiv dwar il-
Jugendämter fil-midja u sa ċertu punt, il-politika, jagħmluha diffiċli għall-ġenituri biex ifittxu 
l-għajnuna u l-parir f’waqthom mingħand l-uffiċċju taż-żgħażagħ. Enfasizzat li l-pulizija hija 
involuta biss f’każijiet fejn it-tfal ikunu fil-periklu, u li hemm servizzi ta’ emerġenza fil-pajjiż 
kollu li huma disponibbli lejl u nhar. Id-Dott.

Heike Schmid-Obkirchner, Kap tad-Diviżjoni "Rechtsfragen der Kinder- und Jugendhilfe" 
(mistoqsijiet legali marbuta mal-għajnuna għat-tfal u ż-żgħażagħ) fil-Ministeru Federali għall-
Familja, Anzjani, Nisa u Żgħażagħ, tat spjegazzjoni ġenerali tas-sistema Ġermaniża tas-
servizzi tal-benessri taż-żgħażagħ. Indikat li r-responsabilità tal-għoti ta’ servizzi tat-tfal u ż-
żgħażagħ hija f’idejn l-awtoritajiet lokali u hi delegata lill-uffiċċji taż-żgħażagħ 
(Jugendämter) u organizzazzjonijiet volontarji skont iċ-ċirkostanzi lokali jew reġjonali. 
Minkejja r-responsabilità tal-komunità il-Kodiċi Soċjali VIII tirregola s-servizzi taż-żgħażagħ 
b’mod komprensiv madwar il-pajjiż. Il-Länder Federali tejbu, ikkumplimentaw u wessgħu l-
qafas legali tal-Federazzjoni għas-servizzi tat-tfal u ż-żgħażagħ permezz tal-liġijiet tagħhom 
stess – jiġifieri l-bliet, il-lokalitajiet u d-distretti rurali jimplimentaw qafas legali differenzjat 
fi ħdan l-ambitu ta’ awtogvernar muniċipali. Hi enfasizzat li skont il-liġi, l-uffiċċji taż-
żgħażagħ, fil-prinċipju, m’għandhomx is-setgħa li jieħdu deċiżjonijiet li jiġġudikaw dwar id-
drittijiet parentali. 

Fir-rigward tal-uffiċċji taż-żgħażagħ spjegat fost affarijiet oħra r-rwol tal-
Jugendhilfeausschüsse (Kumitati għas-Servizzi taż-żgħażagħ), li fir-rigward tal-
amministrazzjoni jiffurmaw parti mill-uffiċċju taż-żgħażagħ (Jugendamt). Dawn il-kumitati 
huma komposti minn membri ta’ korpi pubbliċi, ċittadini proposti minn organizzazzjonijiet 
tal-benessri taż-żgħażagħ u organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ. Dawn huma kkumplimentati 
minn esperti minn diversi oqsma relatati bħala membri konsultattivi. Filwaqt li l-
ammministrazzjoni tiġġestixxi l-affarijiet attwali, il-Kumitat tas-Servizzi taż-Żgħażagħ 
jiddetermina l-linji gwida tal-politika lokali taż-żgħażagħ. Jittratta l-kwistjonijiet kollha 
relatati mas-servizzi taż-żgħażagħ, speċjalment id-diskussjoni ta’ sitwazzjonijiet problematiċi, 
proposti għal iktar żvilupp tas-servizzi taż-żgħażagħ, l-ippjanar ta’ servizzi taż-żgħażagħ u l-
appoġġ ta’ servizzi taż-żgħażagħ volontarji. Din il-parteċipazzjoni ta’ ċittadini u professjonisti 
toħloq l-istruttura uniku b’żewġ funzjonijiet tal-Jugendämter.  

Id-Dott. Heike Schmid-Obkirchner għamlet referenza wkoll għall-kwistjoni ta’ monitoraġġ lif 
ukoll għall-mekkaniżmi ta’ lmenti u ta’ appell fir-rigward tal-Jugendämter, u spjegat id-
diversi possibilitajiet ta’ lmenti li jiġu trattati fil-livell lokali jew tal-Länder u mid-diversi 
tribunali amminstrattivi rispettivi. Semmiet li l-awtoritajiet Ġermaniżi huma lesti jfittxu 
informazzjoni kuntestwali jekk jiġu kuntattjati kull meta titressaq petizzjoni. Fejn il-
petizzjonijiet ikunu jirrigwardaw is-sistema Ġermaniża ta’ servizzi tal-benessri taż-żgħażagħ, 
il-Ministeru Federali tal-Familja, Anzjani, Nisa u Żgħażagħ se jgħaddi l-mistoqsijiet li jsirulu 
mingħand il-Kumitat għall-Petizzjonijiet lill-awtoritajiet fil-Ġermanja u jagħmel l-ikbar sforz 
possibbli biex jiżgura li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jirċievi l-informazzjoni mill-aktar fis 
possibbli. 

Is-Sur Gerhard Bley, li huwa responsabbli għaż-Żgħażagħ u l-Familja fi ħdan il-Ministeru 
għax-Xogħol, l-Ugwaljanza u l-Affarijiet Soċjali fl-Istati ta’ Mecklenburg-Vorpommern, 
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għamel referenza għall-miżuri ta’ kollaborazzjoni bejn il-Land u l-Jugendämter li għalihom 
hemm maħsuba EUR 2 miljun fis-sena, u stqarr li l-għan tal-Jugendamt hu li jikkopera b’mod 
effettiv f’tilwimiet familjari dwar il-kustodja tal-ulied. B’referenza għad-dokument ta’ ħidma 
dwar il-Jugendamt imħejji mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2009, hu talab li l-Jugendämter 
konċernati għandhom jingħataw lok li jagħmlu d-dikjarazzjoni tagħhom tul il-proċedura, 
minħabba li s-smigħ ġust hu prinċipju kostituzzjonali u għaldaqstant għandu jkun integrat fil-
proċeduri tal-petizzjonijiet. Huwa qal ukoll li ma kien hemm l-ebda każ ta’ diskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità.

 Fl-ewwel skambju ta’ opinjonijiet, il-Membri qajmu mistoqsijiet dwar l-istruttura federali u 
d-differenza bejn il-bliet il-kbar u l-bliet iż-żgħar, li jimpedixxu rispons Ġerman komuni għas-
segwitu tal-ilmenti, il-bidliet possibbli sa mill-aħħar żjara ta’ delegazzjoni fl-2007, il-
kwistjoni tal-lingwa u l-għadd kbir ta’ petizzjonijiet, il-possibilità ta’ appell kontra deċiżjoni 
tal-qrati, allegazzjonijiet rigward il-persunal mhux kwalifikat, l-interpretazzjoni tal-kunċett "l-
aħjar interess tat-tfal", informazzjoni mhux sodisfaċenti u l-kwistjoni perpetwa tat-taħriġ u l-
monitoraġġ tal-persunal tal-Jugendamt.

Il-kelliema Ġermaniżi qalu li l-Jugendämter għandhom persunal ta’ speċjalisti fl-affarijiet 
soċjali u fl-amministrazzjoni, u l-ilmenti jiġu trattati fl-ogħla livell (qorti amministrattiva jew 
il-qorti superjuri reġjonali (Landesobergericht)). Ġie propost li l-petizzjonanti jindirizzaw lill-
ministerji responsabbli (jiġifieri l-Ministeru tal-Familja jew il-Ministeru tal-Ġustizzja).

It-tieni parti tal-laqgħa ta’ waranofsinhar bdiet bl-intervent tas-Sur Eberhard Carl, ex-
imħallef, li issa huwa l-kap tat-taqsima “Medjazzjoni, konċiljazzjoni, kunflitti internazzjonali 
f'każijiet ta' ġenituri u wlied” fil-Ministeru Federali tal-Ġustizzja, li għamel referenza għal 
għadd ta’ każijiet ta’ kollaborazzjonijiet bejn il-Ġermanja u pajjiżi bħall-Polonja, Franza u l-
Istati Uniti. Enfasizza li m’hemm l-ebda diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità, iżda li l-
iżbalji amministrattivi naturalment isiru fil-pajjiżi kollha.  Hu talab li d-dokument ta' ħidma 
dwar il-Jugendamt imħejji mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2009 jitneħħa mill-internet. 
Ikkritika wkoll intervista ma’ Philippe Boulland, ippubbikata fl-istess ġurnata fil-gazzetta 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Enfasizza li l-awtoritajiet Ġermaniżi jkunu lesti jfittxu informazzjoni kuntestwali jekk jiġu 
kuntattjati kull meta titressaq petizzjoni. S’issa jidher li dawn il-petizzjonijiet jikkonċernaw 
proċedimenti tal-qorti tal-familja; il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja se jara li l-mistoqsijiet li 
jintbagħtu mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet jiġu mgħoddija lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Ġermanja, flimkien ma’ talba għal informazzjoni mill-aktar fis, u li l-informazzjoni li jirċievi 
tiġi mgħoddija immedjatament lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet.  Fil-Ġermanja, is-superviżjoni 
tal-qrati tal-familja ta’ prima u sekonda istanza hi r-responsabilità tal-Länder individwali, li 
għaldaqstant huma wkoll kompetenti li jitrattaw mistoqsijiet u informazzjoni dwar il-qrati tal-
familja.

Sabine Brieger segwiet l-intervent preċedenti tagħha billi semmiet il-miżuri ta’ prevenzjoni 
tal-ħtif tat-tfal fil-Ġermanja, li jistgħu jinkludu talba għal allert mal-fruntieri għat-territorju 
tal-pajjiżi tax-Schengen. L-allert mal-fruntieri joħroġ mid-Dipartiment tal-Pulizija Federali 
fuq talba tal-qorti lokali. It-talba trid tkun imsejsa fuq riskju konkret u imminenti li l-ġenitur l-
ieħor jew xi persuna oħra tkun kontra s-sewwa se tieħu lit-tifel/tifla f’pajjiż ieħor. Id-
Dipartiment tal-Pulizija Federali jista’ mbagħad idaħħal l-allert dwar il-ġenitur li jkun qed 
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iwettaq il-ħtif u dwar it-tifel/tifla fis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) biex 
jingħata bidu għall-miżuri ta’ tfittxija. Qalet ukoll li minħabba regoli ġodda, il-proċeduri li 
jinvolvu drittijiet u dmirijiet tal-ġenituri se jiġu aċċellerati fil-futur.

Valéry Turcey irringrazzja lid-delegazzjoni talli tatu l-possibilità li jipparteċipa fil-laqgħa u 
qal li l-każijiet li saret referenza għalihom huma każijiet fejn id-deċiżjonijiet meħuda mill-
qrati Ġermaniżi ġew ikkontestati.  L-għadd ta’ każijiet ta’ dan it-tip kien veru limitat.  Fl-2011 
ma trattax aktar minn 10 każijiet.  Qal li sitwazzjonijiet li jinvolvi tilwimiet binazzjonali 
sikwit jeskalaw minħabba attakki u insulti permezz tal-internet jew fil-midja, fejn tidher biss 
naħa waħda tal-każ. Qal ukoll li importanti ħafna li wieħed jifhem id-differenza fil-kultura 
ġuridika, mhux l-inqas fl-għażla ta’ avukat.  Għall-mistoqsija mill-Membri dwar il-possibilità 
ta’ diskriminazzjoni kontra l-ġenitur mhux Ġermaniż, Valéry Turcey ċaħad dan 
kategorikament, u enfasizza li l-Ġermanja hi stat tad-dritt.  Il-kunċetti differenti ta' valuri tal-
familja jistgħu madankollu joħolqu lok ta’ dubji jew ftehim ħażin.  L-imħallfin Ġermaniżi 
jagħtu importanza kbira lill-istabilità, l-iskola u kundizzjonijiet organizzati tajjeb, filwaqt li l-
imħallfin Franċiżi xi kultant ikunu ffukati aktar fuq l-aspetti emottivi u suġġettivi ta’ dan it-tip 
ta’ każijiet.

B’referenza għall-kummenti ta’ kritika fl-intervista fil-FAZ, Philippe Boulland qal li jista’ 
jkun li kliemu kien ġie miżinterpretat iżda li hu tabilħaqq kien qal li jekk dak li hu kien qara 
fil-petizzjonijiet kellu jirriżulta li kien minnu, allura s-sitwazzjoni kienet verament ħażina. U 
li kien ċar li l-Parlament jipparteċipa f’dibattitu pubbliku u li hu ma setax jevadi lill-midja, u 
lanqas liċ-ċittadini.  Qal ukoll li hu kien sar konxju tal-fatt li l-kampanja bl-internet inizjata 
mill-Kunsill Ewropew tat-Tfal tad-Divorzju (Conseil Europeen des Enfants du Divorce -
CEED), organizzazzjoni li kienet avviċinatu, ma setgħetx tittieħed bis-serjetà peress li l-
azzjonijiet provokattivi tagħha pperikolaw il-kredibbiltà tagħha u possibbilment dgħajfu l-
possibbiltà li jiġu valutati b’mod oġġettiv l-ilmenti leġittimi. Madankollu, wieħed ma jistax 
jiċħad l-analiżi jew l-argumenti, verifikabbli u oġġettivi, ta’ assoċjazzjonijiet tal-ġenituri jew 
tal-ġenituri nfushom.  Ippropona li l-petizzjonijiet jiġu riferuti lill-Ministeru tal-Ġustizzja, 
iżda enfasizza li ma kienx sodisfatt bin-nuqqas ta’ possibilità ta’ appell.

Il-membri semmew il-fatt li ċ-ċittadini għandhom ikunu infurmati aħjar dwar il-possibilitajiet 
eżistenti ta' assistenza u ta’ pariri legali u d-differenzi kulturali fis-sistemi ġudizzjarji.  Intqal 
ukoll li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet, f’każijiet fejn petizzjoni tiġi ddikjarata ammissibbli u 
tintbagħat lill-Kummissjoni Ewropea għal aktar informazzjoni, jgħaddi wisq żmien qabel ma 
tingħata risposta, u li t-tweġibiet mill-Kummissjoni sikwit ma jkunux sodisfaċenti.

Minkejja xi kwistjonijiet pendenti li jeħtieġu kjarifika ulterjuri, il-membri kienu tal-opinjoni li 
l-laqgħat kienu pprovdew bażi ġdida għal livelli mtejba ta’ kooperazzjoni bejn il-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet u l-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti. 

Konklużjonijiet:

Bosta konklużjonijiet jistgħu diġà jitnisslu mill-parti narrativa tad-dokument innifsu, iżda l-
membri jqisu l-punti l-ġejjin bħala dawk ewlenin.
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 Il-Kumitat għall-petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew ma setax jidentifika ksur tal-liġi 
nazzjonali jew dik Ewropea mill-awtoritajiet Ġermaniżi fir-rigward tal-petizzjonijiet 
tal-Jugendamt.

 Il-Kumitat ma sab l-ebda evidenza jew indikazzjoni u, iktar importanti minn dan, ma 
sab l-ebda karattru strutturali fl-ilmenti tal-petizzjonanti li jistgħu jagħtu lok biex 
wieħed jemmen li żwiġijiet transkonfinali huma partikolarment diskriminati mill-
awtoritajiet Ġermaniżi.

 Il-politika dwar it-tfal u ż-żgħażagħ fil-Ġermanja hi karatterizzata minn diversi livelli 
ta’ responsabbiltà b’konformità mal-istruttura federali tal-Ġermanja u tinkludi wkoll 
awtoritajiet muniċipali organizzazzjonijiet volontarji għas-servizz tat-tfal u ż-żgħażagħ 
fil-qafas tas-sħubija tagħhom mal-aġenziji pubbliċi.

 L-istituzzjoni Jugendamt ġiet stabbilita fl-1922 bħala parti mill-awtoregolazzjoni 
muniċipali tal-bliet u d-distretti. Sa mill-1990, il-Kodiċi Soċjali VIII hu l-bażi legali 
għar-responsabilitajiet tal-Jugendämter. Jitrasferixxi wkoll ir-responsabilità kollha 
għall-benessri tat-tfal u ż-żgħażagħ f'idejn il-bliet u d-distretti rurali.

 Id-deċiżjonijiet relatati mad-drittijiet u d-dmirijiet tal-ġenituri jistgħu jittieħdu biss 
minn qorti tal-familja u mhux f’livell amministrattiv mill-Jugendamt. Il-qorti tal-
familja tagħti sentenzi dwar il-miżuri li jkollhom jittieħdu jekk il-benessri tat-tifel/tifla 
jkun ipperikolat jew dwar kwistjonijiet ta' kustodja tat-tfal, pereżempju f'każijiet ta' 
divorzju. Il-Jugendamt jipparteċipa fil-proċedimenti tal-qorti tal-familja. Il-qorti trid 
tisma’ lill-Jugendamt waqt proċedura ta’ dan it-tip.

 F’każijiet ta’ proċedimenti ta’ divorzju, il-Jugendamt jinżamm informat mill-qorti tal-
familja fuq bażi regolari dwar l-applikazzjonijiet għal divorzju jekk ikunu involuti tfal 
żgħar jew żgħażagħ. Din l-inforamzzjoni tagħmel possibbli li l-ġenituri u t-tfal 
jingħataw “counselling”u appoġġ fis-sitwazzjoni tas-separazzjoni u meta jiġu regolati 
d-drittijiet u d-dmirijiet tal-ġenituri.

 B’konsegwenza tal-awtoregolazzjoni muniċipali, is-setgħa tal-awtorità superviżorja 
kompetenti li teżamina d-deċiżjonijiet diskrezzjonarji tal-Jugendämter hi limitata għal-
legalità tad-deċiżjonijiet tagħhom. Madankollu, deċiżjonijiet tal-Jugendämter jistgħu 
jiġu skrutinizzati mit-tribunal amministrattiv.

 Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea 
m’għandha l-ebda setgħa li tintervjeni fi kwistjoni li ma tinvolvix id-dritt Ewropew. Il-
liġi tal-familja tal-UE relatata mat-tfal hija limitata għal regoli komuni dwar il-
ġurisdizzjoni u l-għarfien u l-infurzar ta’ sentenzi eżistenti fi Stat Membru ieħor1.
Madankollu, it-Trattat jiffaċilita l-proċess tal-petizzjonijiet, li hu responsabbli 
għalihom il-Kumitat għall-Petizzjonijiet, biex ikopru ambitu usa’ li jinkorpora l-oqsma 
ta’ attività tal-UE kollha. Barra minn hekk, il-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali li 
hija parti integrali tat-Trattat tal-UE wessgħet b’mod konsiderevoli mhux biss l-
aspettazzjonijiet taċ-ċittadini tal-UE iżda wkoll ir-responsabbiltajiet tal-Kumitat għall-

                                               
1 Regolament (KE) Nru. 2201/2003 (Regolament Brussell IIa).
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Petizzjonijiet biex jiżguraw li dawn id-drittijiet jiġu rispettati fil-livell politiku.

 Skont l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, l-Istati Membri jridu jiżguraw li fl-
azzjonijiet kollha relatati mat-tfal, l-aħjar interess tat-tfal jikkostitwixxi 
kunsiderazzjoni ewlenija. Il-qrati nazzjonali huma fl-aħjar pożizzjoni biex jevalwaw l-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-aħjar interess tat-tfal f’każijiet individwali peress li 
huma meħtieġa jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha u jirrispettaw id-
drittijiet għad-difiża.

 Skont l-Artikolu 24(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, "It-
tfal għandhom id-dritt għall-protezzjoni u għall-kura meħtieġa għall-ġid tagħhom.
Huma jistgħu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom liberament. Dawn l-opinjonijiet 
għandhom jitqiesu f'materji li jirrigwardawhom skont l-età u l-maturità tagħhom", u 
skont il-paragrafu 3, "It-tfal kollha għandhom id-dritt li jkollhom, regolarment, 
relazzjoni personali u kuntatt dirett maż-żewġ ġenituri, sakemm dan ma jkunx kontra 
l-interessi tat-tfal". 

 Skont ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003, il-kwistjoni dwar jekk it-tneħħija tat-tfal 
tkunx kontra s-sewwa jew le tiddependi mid-“drittijiet ta’ kustodja akkwistati permezz 
ta’ sentenza jew b’operat ta’ liġi jew b’xi ftehim li għandu effett legali taħt il-liġi tal-
Istat Membru fejn il-minuri kienu abitwalment residenti immedjatament qabel it-
tneħħija jew iż-żamma”. Skont dan, hija l-liġi ta’ dak l-Istat Membru li tiddetermina l-
kundizzjonijiet li abbażi tagħhom il-ġenituri jiksbu d-drittijiet ta’ kustodja fir-rigward 
ta’ wliedhom.

 Il-Kumitat isostni li n-nuqqas ta’ komunikazzjoni u spjegazzjoni suffiċjenti dwar is-
sentenza ġudizzjarji, dwar id-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn l-awtoritajiet kif ukoll 
ir-rimedji extra-ġudizzjarji u dawk ġudizzjarji jista’ jkunu raġuni għaliex il-ġenituri 
affettwati ma setgħux ikunu fil-pożizzjoni li jivvalutaw b'mod korrett il-fatti rilevanti 
kollha u ċ-ċirkostanzi relattivi għall-każ tagħhom. Hu biss permezz ta’ preżentazzjoni 
u kjarifika komprensiva iżda tanġibbli tal-informazzjoni importanti kollha li ċ-ċittadini 
jistgħu jifhmu l-isfond legali u fattwali ta’ deċiżjonijiet u jsiru jafu faċilment u fil-
pront lil min għandhom jindirizzaw jekk ma jkunux sodisfatti b’deċiżjoni bħal din.

 Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew jilqa’ l-appoġġ tal-awtoritajiet 
Ġermaniżi għall-forums u inizjattivi eżistenti marbuta mal-koordinazzjoni bejn is-
servizzi tat-tfal u ż-żgħażagħ fil-Ġermanja, u se jiżgura li l-korrispondenza se tkompli 
bejn il-Kumitat u l-awtoritajiet Ġermaniżi sabiex jissaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini u 
dawk tat-tfal b’mod partikolari. 

F’dan il-kuntest jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

1. Jirrakkomanda l-ħolqien ta’ mekkaniżmu xieraq tal-appell fil-livell Federali u tal-Land 
għal ilmenti non-ġudizzjarji possibbli li jistgħu jwasslu għal interventi kontra d-
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deċiżjonijiet amministrattivi.

2 Jirrakkomanda trasferiment ta’ informazzjoni speċifika bejn l-awtoritajiet ikkonċernati 
fir-rigward ta’ każijiet tad-divorzju internazzjonali li jinvolvu lit-tfal, speċjalment 
kooperazzjoni iktar sistematika mal-pajjiżi l-oħra kkonċernati. 

3 Jirrakkomanda li l-awtoritajiet Ġermaniżi jibqgħu jappoġġaw il-“Punt ta’ Kuntatt 
Ċentrali għall-Kunflitt Transkonfinali bejn Ġenituri u Tfal” fl-ISS li l-għan tiegħu hu 
li jservi ta’ gwida għall-ġenituri dwar l-għażliet legali u għażliet oħra (pereżempju l-
medjazzjoni) li huma disponibbli għalihom.

4. Jirrakkomanda li l-awtoritajiet għandhom ikunu sensittivi biex itejbu l-kundizzjonijiet 
tal-laqgħat bejn il-ġenituri u t-tfal tagħhom u jiżguraw li l-lingwi rilevanti kollha u l-
faċilitajiet ta’ interpretazzjoni jitħallew jintużaw u jiġu tollerati waqt żjarat parentali, 
iżda, f’ċerti każijiet (pereżempju jekk it-tfal ikunu għadhom żgħar ħafna, influwenza 
possibbli jew possibbiltà ta’ ħtif) bil-monitoraġġ minn uffiċjal.

5. Jirrakkomanda li jinżamm kemm jista’ jkun kuntatt regolari bejn it-tfal u l-ġenituri kif 
ukoll kuntatt bejn it-tfal u n-nanniet u l-aħwa, iżda dan isir biss jekk ma jmurx kontra 
l-benessri tat-tfal.

 6. Jirrakkomanda l-pubblikazzjoni ta’ linjigwida ċari fil-livell tal-UE dwar id-drittijiet 
tat-tfal u dwar l-implikazzjonijiet ta’ żwiġijiet u divorzji bi-nazzjonali u transkonfinali.

 7. Jirrakkomanda l-promozzjoni tal-kooperazzjoni bilaterali bejn l-Istati Membri u s-
sistemi ġudizzjarji tagħhom biex titjieb il-komprensjoni tal-liġijiet nazzjonali 
differenti miċ-ċittadini u l-awtoritajiet.

 8. Jirrakkomanda li l-petizzjonijiet li jirrigwardaw il-Jugendamt li ġew iddikjarati 
ammissibbli jintbagħtu lill-Ministeru Federali tal-Familja, l-Anzjani, in-Nisa u ż-
Żgħażagħ għal informazzjoni u tweġiba.

 9. Jirrakkomanda li dan id-dokument, li jirreferi għas-sitwazzjoni attwali fil-Ġermanja u 
jirrifletti l-fehma attwali tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar il-kwistjoni tal-
Jugendamt, jintbagħat lill-awtoritajiet Ġermaniżi responsabbli, għall-informazzjoni, 
lill-petizzjonanti li jikkuntattjaw lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet rigward il-
Jugendamt, u li jsir disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
għal raġunijiet ta’ informazzjoni għall-pubbliku.

10. Jirrakkomanda li d-dokument ta’ ħidma Libicki dwar l-allegati miżuri diskriminatorji 
u arbitrarji li jittieħdu minn awtoritajiet tal-benessri taż-żgħażagħ f’ċerti Stati Membri, 
partikolarment il-Jugendamt fil-Ġermanja tat-28 ta’ Jannar 2009, li għadu qed jidher 
fis-sit tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, għandu jiġi sostitwit malajr minn dan id-
dokument jew tal-inqas jiġi annotat b'mod mhux ambigwu fuq is-sit tal-Kumitat PETI 
sabiex il-qarrejja jkunu jafu li d-dokument Libicki m’għadux jirrifletti l-opinjoni 
uffiċjali tal-kumitat PETI.
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