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Context general
Comisia pentru petiții primește în continuare un număr relativ mare de petiții privind acuzații 
de discriminare și gestionare necorespunzătoare de către birourile de asistență pentru copii și 
tineri din Germania (Jugendamt). Comisia a adus anterior această chestiune în atenția 
autorităților germane în timpul ultimei legislaturi, în special în cadrul unei vizite a unei 
delegații la Berlin, în luna martie 2007, în urma căreia a elaborat un document pe care s-a 
bazat politica acesteia din acel moment. Cu toate acestea, întrucât continuă să primească 
periodic petiții similare și din cauza naturii foarte sensibile a problemei, comisia a decis să 
analizeze din nou chestiunea în cadrul unei noi reuniuni între Comisia pentru petiții, Comisia 
pentru familie, persoane în vârstă, femei și tineret din cadrul Bundestag și reprezentanții 
autorităților germane competente 

În esență, petițiile care tind să fie adresate de un părinte lezat subliniază reacția petiționarului 
la ceea ce el vede ca fiind tratamentul favorabil acordat părintelui de cetățenie germană și, în 
consecință, obstacolele, dificultățile sau imposibilitatea pentru un soț de altă cetățenie de a 
avea legături cu copilul său, chiar și în timpul vizitelor sub supraveghere în cadrul cărora se 
poate folosi doar limba germană, din cauza normelor lingvistice stricte aplicate. Acest lucru 
dă naștere unui caz de discriminare prima facie pe criteriul cetățeniei sau al limbii, ceea ce 
contravine dispozițiilor Tratatului UE. Părinții germani adresează, de asemenea, petiții 
Comisiei pentru petiții din cadrul Parlamentului European, contestând acțiunile și deciziile 
adoptate de Biroul de asistență pentru tineri din Germania; cu toate acestea, în aceste cazuri 
dispozițiile Tratatului UE nu se pot aplica în ceea ce privește discriminarea, deși alte 
dispoziții, precum cele incluse în Carta drepturilor fundamentale, pot fi relevante. 

Ar trebui remarcat faptul că petițiile primite nu furnizează neapărat informații complete 
privind fiecare caz și într-adevăr, pot furniza doar o parte a unei situații foarte complexe și 
traumatice pentru respectivii părinți, dar mai important, pentru copiii înșiși ale căror interese 
trebuie să rămână de maximă importanță în fiecare situație.

Membrii delegației și Comisia pentru petiții consemnează mulțumirile acestora pentru buna 
cooperare cu autoritățile germane la fiecare nivel în cadrul acestei vizite.

Reuniunea de la Berlin din 24 noiembrie 2011 în cadrul Bundestag-ului
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Dimineața

 09.00 - 10.15

După o introducere prezentată de șefa delegației, Iliana Malinova Iotova, care a subliniat 
faptul că scopul vizitei nu este adoptarea de decizii în cazuri individuale ori interferența în 
legislația națională, ci clarificarea acuzațiilor aduse de petiționari, programul a început cu o 
întâlnire cu Sabine Brieger, judecătoare la tribunalul de dreptul familiei de la Berlin-
Pankow/Weissensee și judecătoare de legătură în cadrul Rețelei judiciare internaționale de la 
Haga, precum și cu Azime Zeycan, avocată specializată în dreptul familiei.

Sabine Brieger a prezentat în general procedurile judiciare din domeniul dreptului familiei, 
referitoare la acordarea custodiei, și a subliniat faptul că, în cazurile care implică părinți 
căsătoriți, în mod normal, părinții au în continuare dreptul comun la custodie, iar decizia 
privind reședința copilului și alte formalități sunt stabilite, în 60 % dintre cazuri, de comun 
acord și fără o hotărâre judecătorească. Numai 2-3 % dintre astfel de cazuri de custodie 
sfârșesc prin a fi o luptă mai prelungită în tribunale.

În cazurile care implică părinți necăsătoriți, mama are în general custodie, dacă părinții nu 
înaintează o declarație de custodie. Toți părinții, indiferent dacă sunt căsătoriți sau nu, pot 
recurge la consilierea „Jugendamt” pentru a găsi o soluție comună, care să poată servi drept 
bază pentru o hotărâre în instanță cu privire la responsabilitatea parentală.

Conform Codului civil german, tribunalul de dreptul familiei poate interveni în privința 
drepturilor parentale numai dacă este periclitată bunăstarea copilului (neglijare, abuz, abuz 
sexual), iar părinții nu pot sau nu doresc să pună capăt acestei situații riscante. În astfel de 
cazuri, dacă „Jugendamt” participă și este audiat de tribunal, îngrijirea copilului poate fi 
parțial sau integral retrasă părintelui, iar tribunalul poate pronunța o hotărâre privind vizitele 
sub supraveghere.

Sabine Brieger a subliniat, de asemenea, importanța participării și reprezentării copilului în 
procedurile judiciare, a audierilor personale (în mod normal, începând cu vârsta de 3 ani și, în 
mod obligatoriu, pentru copiii de peste 14 ani) și a furnizării de informații către copil cu 
privire la situație, la cursul și la posibilul rezultat al procedurilor. Totodată, aceasta a atras 
atenția asupra importanței colaborării interdisciplinare, dar a indicat faptul că, în final, părinții 
sunt cei care ar trebui să își asume responsabilitatea pentru găsirea unei soluții rezonabile.

În intervenția sa, Azime Zeycan, care lucrează ca avocat în Bochum, a susținut faptul că 
Sabine Brieger a oferit o descriere prea optimistă a situației și că scopul prezenței sale în 
cadrul ședinței era de a prezenta în mod realist modul în care funcționează sistemul. Aceasta a 
făcut referire la cazul cetățeanului turc Kazim Görgülü (dumneaei fiind avocata acestuia), care 
a solicitat ani la rândul custodia fiului său dintr-o relație neconjugală cu o mamă de cetățenie 
germană, care, după naștere, a dat copilul spre adopție, fără acordul acestuia. Cazul a ajuns la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a considerat că autoritățile din Germania se fac 
vinovate de încălcarea articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Azime Zeycan a afirmat că personalul „Jugendamt” trebuie să fie mai bine format și că, 



PE483.790v02-00 4/15 DT\906407RO.doc

RO

uneori, acesta neglijează hotărârile tribunalelor. De asemenea, aceasta a recomandat 
menținerea unei custodii comune până la pronunțarea hotărârii definitive a tribunalului. În 
această privință, aceasta a făcut referire la cazul dlui T. P. (dumneaei a fost avocata acestuia) 
privind custodia celor doi copii ai săi, dintre care unul suferă de un handicap mental și fizic 1. 
Inițial, tribunalul i-a acordat acestuia custodia copiilor, dar după intervenția „Jugendamt” 
custodia a fost transferată mamei copiilor, care, potrivit lui T. P., nu își poate asuma 
responsabilitățile creșterii unui copil cu un handicap grav. Astfel, aceasta a subliniat faptul că 
„Jugendamt” nu a aplicat o decizie legală adoptată de tribunal.

În cele din urmă, Azime Zeycan a atras atenția asupra problemei grave privind sindromul 
alienării parentale, care reprezintă o formă extremă de influențare a copiilor de către unul 
dintre părinți. În astfel de cazuri obiectivul este de a obține răzbunarea și nu există o 
răzbunare mai mare în mintea unui părinte lezat decât împiedicarea celuilalt părinte de a juca 
un rol însemnat în viața copilului. Acest sindrom se manifestă și în forme mai complexe, 
atunci când apare în situații de presupusă răpire a copilului.

În cadrul discuțiilor ulterioare, deputații din Parlamentul European au avut un schimb de 
opinii cu privire la o modificare ipotetică a structurii „Jugendamt”, cu scopul de a ține cont de 
problemele privind cuplurile binaționale, de problemele lingvistice, de numărul de cazuri 
similare în alte state membre, de posibila discriminare a părinților străini, de controlul 
„Jugendamt”, de sindromul alienării parentale și manipularea facilă a copiilor cu handicap, de 
un mecanism de monitorizare a „Jugendamt”, de vizitele sub supraveghere, de interpretarea și 
de posibilele motive pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești (lipsa de formare sau 
capacitatea personalului).

În răspunsul adresat deputaților, Sabine Brieger a declarat că nu este necesară modificarea 
structurii „Jugendamt”. Problema este că, adesea, părinții nu știu ce rol joacă „Jugendamt”. 
Aceasta a afirmat că „Jugendamt” este un organism administrativ, în timp ce competența de a 
adopta o decizie oficială în ceea ce privește drepturile și îndatoririle părinților aparține 
instanțelor judecătorești. Aceasta a susținut că, pe cât posibil, în cazurile de vizite sub 
supraveghere se asigură servicii de interpretariat, iar consilierea juridică este foarte generoasă.

În răspunsul adresat deputaților, Azyme Zeycan subliniază că controlul ierarhic al 
responsabilității agenților „Jugendamt” nu funcționează și că trebuie să fie înlocuit cu un 
control funcțional.

 10.15 - 11.00

Reuniunea a continuat cu membrii Comisiei pentru petiții din cadrul Bundestag2. Iliana 
Malinova Iotova a început prin a sublinia că unul dintre principalele scopuri ale vizitei constă 
în efectuarea unui schimb de opinii cu privire la petițiile referitoare la „Jugendamt”. Kersten 
Steinke (președintă) a răspuns că, din cauza structurii federale a Germaniei, „Jugendamt” nu 
intră în competența Bundestag, ci în responsabilitatea statelor federale (landuri) și că această 
chestiune nu ar putea, așadar, să reprezinte baza unei discuții. Cu toate acestea, 25 de petiții 

                                               
1 Petiția nr. 0128/2007.
2 Kersten Steinke (președintă), Gero Storjohann (vicepreședinte), Günter Baumann, Klaus Hagemann, dr. Peter 
Röhlinger și Ingrid Remmers (coordonatori).
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pe acest subiect au fost înaintate Comisiei pentru petiții din cadrul Bundestag, iar aceasta le-a 
transmis în majoritatea cazurilor Comisiei pentru petiții din cadrul landului în cauză.

În continuare, Kersten Steinke a oferit o prezentare generală a structurii și a activității 
Comisiei pentru petiții din cadrul Bundestag. Aceasta a explicat, printre altele, că în 2005 
Bundestag-ul a introdus un sistem de petiții online, care le permite cetățenilor să prezinte și să 
semneze o petiție, să citească informațiile de bază pe respectiva temă și să adauge comentarii 
pe un forum online, asociat fiecărei petiții. Acest sistem este caracterizat de integrarea sa în 
procesele unei democrații reprezentative și peste 1,8 milioane de cetățeni au semnat petiții 
online.

În următorul schimb de opinii, deputații au atins chestiuni precum Inițiativa cetățenească, 
lipsa îmbunătățirii cazurilor legate de „Jugendamt” de la ultima vizită a delegației în 2007, 
tratarea petițiilor legate de „Jugendamt” în cadrul Bundestag-ului, competențele Comisiei 
pentru petiții din cadrul Bundestag comparativ cu cele ale Comisiei pentru petiții din cadrul 
PE, accelerarea procedurilor și punerea în aplicare a legislației UE. 

Philippe Boulland a pus la îndoială decizia din 18 decembrie 2006 privind petiția prezentată 
de T. P., care nu a fost transmisă landului în cauză, ci a concluzionat că „într-un conflict între 
interesele părinților și interesul superior al copilului, acesta din urmă are prioritate, de 
aceea nu poate exista o repunere în discuție, de către părinți, a poziției neutre a Jugendamt”.

Interlocutorii germani au solicitat un răspuns mai complet din partea Parlamentului European 
cu privire la petițiile transmise de Bundestag, precum și o posibilă reuniune comună, în 2012, 
pentru a îmbunătăți colaborarea în chestiuni care intră în competențele lor. 



PE483.790v02-00 6/15 DT\906407RO.doc

RO

 11.00 - 12.001

Iliana Malinova Iotova a salutat-o pe Gabriele Scholz, șefa filialei germane a Serviciului 
social internațional (ISD/ISS), însoțită de Ursula Rölke, avocată, și de Georg Stahl, asistent 
social.

Gabriele Scholz a început prin a explica cu ce se ocupă ISD și structura organizatorică a 
acestuia. ISD este filiala germană a Serviciului social internațional (ISS) și, în același timp, 
„Departamentul VII” al Asociației germane pentru asistență publică și privată, care este 
finanțată de Ministerul Federal pentru Familie, Persoane în Vârstă, Femei și Tineret. ISD 
activează în domeniul conflictelor familiale internaționale, al protecției copilului și al 
migrației, considerându-se drept intermediar între agențiile de asistență voluntară, autoritățile 
de asistență pentru tineri și alte autorități și tribunale pentru familie din Germania și cele din 
străinătate. ISD prestează servicii pentru cazurile cu o dimensiune internațională, obține 
rapoarte sociale din străinătate și oferă consiliere agențiilor de asistență voluntare, autorităților 
și tribunalelor locale, precum și persoanelor fizice. ISD este alcătuită dintr-o echipă 
interdisciplinară de specialiști în domeniul juridic și social. Ulterior, Gabriele Scholz s-a axat 
pe conflictele familiale transfrontaliere și a declarat că astfel de conflicte nu afectează numai 
cuplurile binaționale (formate dintr-o persoană de cetățenie germană și o persoană de altă 
cetățenie), ci și o mare varietate de cupluri cu o multitudine de cetățenii. De aceea, normele 
internaționale se concentrează pe locul domiciliului stabil și nu pe cetățenie. 

Gabriele Scholz a prezentat pe scurt dreptul familiei german și rolul ISD în acest context. 
Aceasta a subliniat că principiul de bază pentru orice decizie a unui tribunal sau a 
„Jugendamt” este interesul superior al copilului. Distanțele geografice îngreunează 
soluționarea conflictelor și clarificarea unui caz și nu este ușor pentru specialiștii din agențiile 
relevante să urmărească o multitudine de legi, convenții internaționale și particularități 
culturale și lingvistice. Din experiența ISD, această complexitate este unul dintre motivele 
pentru posibilele greșeli comise de angajații „Jugendamt”, dar, în general, aceste birouri 
desfășoară o activitate de calitate. Trebuie remarcat faptul că autoritățile din alte țări ale lumii 
se confruntă cu aceleași dificultăți și, prin urmare, pot face greșeli în tratarea cazurilor 
interculturale. ISD nu poate susține acuzația că „Jugendämter” îi discriminează în mod 
sistematic pe părinții străini. 

În cazurile menționate mai sus, ISD oferă rapoarte sociale ca bază pentru procesul decizional. 
ISD încearcă întotdeauna să consilieze cu privire la modul în care poate fi menținută relația 
părinte-copil și vizează un acord amiabil. În plus, ISD oferă seminarii de informare și de 
formare pentru specialiști cu privire la dreptul matrimonial și al familiei din alte țări, la 
diferențele culturale și la dreptul internațional.

Gabriele Scholz a descris, de asemenea, comportamentul părinților în timpul conflictelor, care 
adesea sunt foarte tensionate. Neputând găsi o soluție singuri, uneori părinții se luptă cu toate 
mijloacele, încercând să găsească aliați pentru cauza lor. Persoanele și organizațiile care nu îi 
sprijină riscă să fie considerați drept dușmani. Conflictele private ating, uneori, chiar un nivel 

                                               
1 La această secțiune a ședinței a luat parte Sibylle Laurischk, președinta Comisiei pentru familie, persoane în 
vârstă, femei și tineret. 
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bilateral. În acest sens, Gabriele Scholz a menționat cazul Colombo,1 în care părintele vizat a 
depus plângeri, se pare, nu numai împotriva autorităților germane, ci și a celor italiene. 
Aceasta a reiterat că ceea ce se pierde din vedere în timpul unor astfel de conflicte este
interesul superior al copilului.

În continuare, aceasta a declarat că autoritățile federale, precum și cele regionale trebuie să ia 
în considerare dimensiunea internațională. Pentru a asigura consiliere pentru indivizi și 
specialiști, guvernul i-a atribuit ISD funcția de punct de contact central pentru informații 
privind conflictele familiale internaționale, iar „Jugendämter” solicită periodic organizarea de 
seminarii de formare. 

În cadrul următoarelor schimburi de opinii, deputații s-au axat pe aspecte precum transparența 
și colaborarea dintre ISD/ISS și „Jugendamt”, sferele de competență, problemele lingvistice, 
numărul mare de plângeri împotriva Germaniei, posibilitățile de a depune un recurs la nivel 
administrativ sau juridic, lipsa unui mediator pentru copii (ca în Polonia), formarea 
personalului din cadrul „Jugendamt”, crearea unui punct central de contact, răspunderea 
„Jugendämter”, organizarea vizitelor sub supraveghere și importanța unui contact cu bunicii 
din străinătate.

În răspunsul său, Gabriele Scholz a declarat că „Jugendamt” nu este responsabil pentru munca 
pe teren în străinătate. Aceasta este realizată de ISD și de partenerii săi. În cazurile care 
implică contacte cu rudele din străinătate, ISD contactează agenția adecvată și solicită 
serviciului social local să coopereze în vederea asigurării posibilităților necesare pentru 
persoanele implicate. Colaborarea cu tribunalele și cu „Jugendamt” este fructuoasă, deși 
personalul „Jugendamt” este, adeseori, suprasolicitat. Deciziile „Jugendamt” trebuie să fie 
confirmate de un tribunal ori se pot introduce recursuri împotriva acestora la un tribunal. În 
ceea ce privește numărul mare de plângeri împotriva „Jugendämter”, aceasta a precizat că 
aceste plângeri numeroase ar putea fi inițiate în mod intenționat de cercuri „interesate”. 

Aceasta a atras atenția deputaților asupra acuzațiilor false legate de istoria Germaniei și asupra 
unui site de internet care îndeamnă la depunerea de plângeri împotriva „Jugendämter” de către 
cetățenii străini. Pe acest site de internet, o organizație franceză oferă sprijin în elaborarea 
petițiilor adresate Parlamentului European pentru a atrage atenția Parlamentului European 
asupra „Jugendämter” din Germania.

Ursula Rölke a luat cuvântul cu privire la vizitele sub supraveghere, spunând că acestea ar 
putea fi hotărâte numai de un tribunal în anumite circumstanțe și pentru a servi interesului 
superior al copilului. Aceasta a menționat că părinții au fost obligați să folosească limba 
germană numai atunci când s-a considerat că este indispensabil pentru protecția copilului. 

După-amiază

Iliana Malinova Iotova a salutat participanții la ședința de după-amiază: Uta von Pirani, 
directoare a Biroului de asistență pentru tineri din Berlin Charlottenburg/Wilmersdorf, dr.
Heike Schmid-Obkirchner, șef de unitate, Ministerul Federal pentru Familie, Persoane în 

                                               
1 Petiția nr. 1614/2009.
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Vârstă, Femei și Tineret, Eberhard Carl, șef de unitate, Ministerul Federal al Justiției, Sabine 
Brieger, judecătoare la Tribunalul de dreptul familiei din Berlin-Pankow/Weissensee și 
judecătoare de legătură în cadrul Rețelei judiciare internaționale de la Haga1, Gerhard Bley,
șef de unitate, Ministerul Muncii, Egalității și Afacerilor Sociale din statul Mecklenburg-
Vorpommern, și Valéry Turcey, ofițer de legătură francez în cadrul Ministerului Federal al 
Justiției2.

Uta von Pirani a prezentat structura administrativă a Biroului de asistență pentru tineri 
(Jugendamt), folosind exemplul Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf (aproximativ 320 000 de 
locuitori) și serviciile furnizate. Aceasta a afirmat că sarcinile de bază ale „Jugendämter” sunt 
acelea de a sprijini tinerii în dezvoltarea individuală și socială a acestora și de a contribui la 
evitarea sau eliminarea dezavantajelor, de a acorda consiliere educativă și asistență pentru 
părinți și alte persoane care au drepturi parentale, de a proteja copiii și tinerii împotriva 
degradării situației lor și de a contribui la menținerea sau crearea unor condiții de trai pozitive 
și a unui mediu favorabil pentru copii, tineri și familiile acestora. Un număr mare de familii 
solicită și beneficiază de aceste servicii. 

Biroul pentru tineri folosește aproape numai personal calificat, inclusiv în funcție de domeniul 
de responsabilitate a asistenților sociali (adesea cu o calificare suplimentară adecvată), 
psihologi autorizați, personal administrativ și secretari și, în facilitățile recreative, asistenți 
pentru copii și tineri.

Uta von Pirani a subliniat că, în funcția sa, transparența este un principiu de funcționare 
important. Persoanele care contactează „Jugendamt” ar trebui să cunoască responsabilitățile 
respectivilor membri ai personalului și motivele care stau la baza acțiunilor lor. Aceasta a 
subliniat că „Jugendamt” nu acționează fără știrea persoanelor implicate. De asemenea, 
aceasta a indicat faptul că, în calitatea sa de directoare a Biroului de asistență pentru tineri din 
Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf, ia în considerare plângerile cu foarte mare atenție și le 
analizează în detaliu. Plângerile referitoare la drepturile la prestații sau la calcularea taxelor 
conduc la proceduri de opoziție și pot fi transmise unui tribunal administrativ pentru decizie. 
Supraveghetorii personalului analizează plângerile pentru a verifica dacă activitățile 
sociopedagogice sau psihologice ale personalului sau avizele de consiliere ale acestora sunt 
adecvate și corecte din punct de vedere legal. În 2010, biroul pentru tineri a cheltuit 
aproximativ 100 de milioane de euro. 57 % dintre aceste cheltuieli au fost legate de finanțarea 
asistenței pentru copiii care nu au vârsta școlarizării, iar 0,3 % de vizitele sub supraveghere.

„Jugendämter” oferă, de asemenea, servicii de consiliere în cazul litigiilor familiale, al 
procedurilor de separare sau de divorț. „Jugendämter” are sarcina de a-i consilia pe părinți cu 
privire la posibilele căi de soluționare a conflictelor sau la modalitatea optimă de a-și 
îndeplini responsabilitățile parentale după divorț. În acest demers, „Jugendämter” îndeplinește 
sarcina de mediator în litigii și proceduri de divorț. Scopul este de a ajunge la soluții care sunt 
în interesul superior al copilului. „Jugendämter” participă la proceduri judiciare din domeniul 
dreptului familiei, dar hotărârile care acordă drepturile și obligațiile parentale pot fi luate 
numai de un tribunal de dreptul familiei și nu de „Jugendämter”. Uta von Pirani a declarat că 

                                               
1 Interlocutoare în cadrul ședinței de dimineață.
2 Membrii Comisiei pentru familie, persoane în vârstă, femei și tineret și ai Subcomisiei pentru copii din cadrul 
Bundestag, care trebuiau să participe la ședință, au fost scuzați din cauza altor obligații.
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vizitele sub supraveghere sunt considerate măsuri temporare și că serviciul de vizită sub 
supraveghere acoperă în Berlin 42 de limbi.

În cele din urmă, aceasta a subliniat că nu este ușor să desfășori o activitate în cadrul 
„Jugendamt” din cauza criticilor, a neîncrederii și a lipsei de recunoaștere. Dezbaterea publică 
negativă privind „Jugendämter”, desfășurată în mass-media și parțial în politică, îi împiedică 
pe părinți să solicite asistență și consiliere din partea Biroului pentru tineri în timp util. Uta 
von Pirani a subliniat că poliția este implicată numai în cazurile în care copiii sunt puși în 
pericol și că există servicii de urgență la nivel național, care sunt operaționale zi și noapte.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner, șefa departamentului „Rechtsfragen der Kinder- und 
Jugendhilfe” (aspecte juridice privind asistența acordată copiilor și tinerilor) din cadrul 
Ministerului Federal pentru Familie, Persoane în Vârstă, Femei și Tineret, a prezentat pe larg 
sistemul german de servicii de asistență pentru tineri. Aceasta a subliniat că responsabilitatea 
pentru asigurarea de servicii pentru copii și tineri revine autorităților locale și este delegată 
birourilor pentru tineri („Jugendämter”) și organizațiilor de voluntariat, în funcție de situația 
regională sau locală. În pofida responsabilității comunității, Codul social VIII reglementează 
serviciile pentru tineri la nivel național și în mod integral. Landurile federale au adăugat 
detalii, au completat și extins cadrul juridic al federației privind serviciile pentru copii și tineri 
prin propriile legi ale fiecărui land – cu alte cuvinte, municipiile, orașele și districtele rurale 
pun în aplicare un cadru juridic diferit în limitele autoguvernării municipale. Heike Schmid-
Obkirchner a subliniat că, în conformitate cu legea, birourile pentru tineri nu au, în principiu, 
dreptul de a lua decizii prin care se acordă drepturile parentale. 

În ceea ce privește birourile pentru tineri, aceasta a explicat, printre altele, rolul 
„Jugendhilfeausschüsse” (comisii pentru serviciile acordate tinerilor) care, pe lângă 
administrație, reprezintă o parte din biroul pentru tineri („Jugendamt”). Aceste comisii sunt 
formate din membri ai organismelor publice, cetățeni propuși de organizațiile de tineret și de 
asistență pentru tineri. Acestea sunt completate cu experți din diferite domenii conexe, în 
calitate de membri consultanți. În timp ce administrația gestionează situația actuală, comisia 
pentru servicii acordate tinerilor stabilește liniile directoare ale politicii locale privind tinerii. 
Aceasta tratează toate chestiunile legate de serviciile acordate tinerilor, în special discuțiile 
privind situațiile problematice, propunerile de dezvoltare continuă a serviciilor acordate 
tinerilor, planificarea serviciilor acordate tinerilor și sprijinirea serviciilor voluntare pentru 
tineri. Această participare a cetățenilor și a specialiștilor creează structura dublă și unică a 
„Jugendämter”.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner a făcut, de asemenea, referire la chestiunea monitorizării, 
precum și la plângeri și la mecanismul de recurs privind „Jugendämter”, explicând diverse 
posibilități de prezentare a unei plângeri care au fost tratate la nivel local sau la nivel de land 
și de către tribunale administrative corespunzătoare. Aceasta a semnalat faptul că autoritățile 
germane sunt pregătite să caute informații de bază în cazul în care sunt contactate cu ocazia 
depunerii unei petiții. Câtă vreme aceste petiții vizează sistemul german de servicii de 
asistență pentru tineri, Ministerul Federal pentru Familie, Persoane în Vârstă, Femei și Tineret 
va transmite solicitările primite din partea Comisiei pentru petiții autorităților competente din 
Germania și va depune toate eforturile pentru a asigura că Comisia pentru petiții obține 
informații prompte. 
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Gerhard Bley, responsabil pentru tineri și familie în cadrul Ministerului Muncii, Egalității și 
Afacerilor Sociale din statul Mecklenburg-Vorpommern, a făcut referire la măsurile de 
colaborare dintre landuri și „Jugendämter”, cărora le sunt alocate anual 2 milioane de euro, și 
a declarat că scopul „Jugendamt” este de a coopera în mod eficient în cadrul litigiilor 
familiale pentru custodia parentală. De asemenea, acesta a pus sub semnul întrebării 
documentul de lucru privind „Jugendamt” elaborat de Comisia pentru petiții în 2009 și a 
solicitat ca „Jugendämter” în cauză să își poată prezenta propriile declarații în cursul 
procedurii, întrucât o audiere echitabilă este un principiu constituțional și, prin urmare, ar 
trebui integrat în procedurile privind petițiile. De asemenea, acesta a declarat că nu există 
cazuri de discriminare pe baza cetățeniei

 În cadrul primului schimb de opinii, deputații PE au adresat întrebări privind structura 
federală și diferența dintre orașele mari și cele mici, care împiedică formularea unui răspuns 
german comun la exercițiul de verificare a plângerilor, posibilele modificări operate de la 
ultima vizită a delegației în 2007, chestiunea regimului lingvistic și numărul mare de petiții,
posibilitatea de recurs împotriva unei hotărâri judecătorești, acuzațiile cu privire la personalul 
necalificat, interpretarea noțiunii „în interesul superior al copilului”, informarea 
nesatisfăcătoare și chestiunea recurentă a formării și monitorizării personalului „Jugendamt”.

Interlocutorii germani au declarat că personalul care lucrează în cadrul „Jugendämter” este 
format din specialiști în domeniul afacerilor sociale și al administrației, iar plângerile sunt 
tratate la cel mai ridicat nivel [tribunal administrativ sau, în ultimă instanță, instanța regională 
de cel mai înalt nivel (Landesobergericht)]. De asemenea, a propus ca petiționarii să fie 
sfătuiți să se adreseze ei înșiși ministerelor responsabile (Ministerul Familiei sau Ministerul 
Justiției).

Cea de a doua parte a ședinței de după-amiază a început cu intervenția lui Eberhard Carl, fost 
judecător, în prezent șeful departamentului „Mediere, conciliere, conflicte internaționale în 
cazurile legate de copii și părinți” din cadrul Ministerului Federal al Justiției, care a făcut 
referire la o serie de cazuri de colaborare de succes între Germania și țări precum Polonia, 
Franța și SUA. Acesta a subliniat faptul că nu există discriminare pe motiv de cetățenie, dar 
că greșeli administrative pot apărea, desigur, în toate țările. Acesta a solicitat ca documentul 
de lucru privind „Jugendamt” elaborat de Comisia pentru petiții în 2009 să fie șters de pe 
internet. De asemenea, acesta a criticat un interviu cu Philippe Boulland, publicat în aceeași zi 
de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

În plus, a subliniat că autoritățile germane sunt pregătite să caute informațiile necesare în 
cazul în care sunt contactate cu ocazia depunerii unei petiții. Câtă vreme aceste petiții par să 
privească procedurile judiciare din domeniul familiei, Ministerul Federal al Justiției se va 
ocupa ca solicitările primite de Comisia pentru petiții să fie transmise autorităților competente 
din Germania, însoțite de o cerere de informare promptă, precum și ca informațiile primite să 
fie transmise imediat Comisiei pentru petiții. În Germania, supravegherea tribunalelor de 
primă și de a doua instanță, care tratează aspecte legate de familie, intră în responsabilitatea 
fiecărui land în parte, care, prin urmare, este responsabil de procesarea solicitărilor și a 
informațiilor privind tribunalele de dreptul familiei.

Sabine Brieger și-a continuat prima intervenție, referindu-se la prevenirea răpirii copiilor în 
Germania, care poate include solicitarea transmiterii unui avertisment la frontieră pentru 
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teritoriul țărilor din spațiul Schengen. Avertismentul la frontieră este emis de Departamentul 
poliției federale, la cererea instanței locale. Cererea trebuie să se bazeze pe un risc concret și 
evident că celălalt părinte sau orice altă persoană intenționează să ducă copilul, în mod ilicit, 
în altă țară. Departamentul poliției federale poate apoi să introducă avertismentul privind 
părintele care răpește copilul și copilul în cauză în Sistemul de informații Schengen (SIS) 
pentru inițierea măsurilor de căutare. De asemenea, aceasta a afirmat că, în baza noilor norme, 
procedurile care implică drepturile și obligațiile parentale vor fi accelerate pe viitor.

Valéry Turcey a mulțumit delegației pentru că i-a oferit posibilitatea de a participa la ședință 
și a declarat că acele cazuri care i-au fost transmise au fost cazuri în care hotărârea adoptată 
de o instanță germană a fost contestată. Numărul cazurilor de acest tip a fost foarte limitat. În 
2011, acesta nu a tratat mai mult de 10 cazuri. Acesta a declarat că situațiile care implică 
litigii binaționale se agravează, adesea, din cauza atacurilor și a insultelor postate pe internet 
sau apărute în mass-media, în cadrul cărora este ilustrată numai o parte a cazului. De 
asemenea, acesta a declarat că este foarte important să se înțeleagă diferența dintre culturile 
judiciare, nu în ultimul rând atunci când se alege un avocat. În ceea ce privește întrebarea 
adresată de deputați cu privire la o posibilă discriminare a unui părinte care nu are cetățenie 
germană, Valéry Turcey a respins această posibilitate în mod categoric, subliniind că 
Germania este un stat de drept. Diferitele concepte ale valorilor familiei pot genera totuși 
îndoieli sau neînțelegeri. Judecătorii germani acordă o mare importanță stabilității, condițiilor 
de școlarizare și ordinii, în timp ce judecătorii francezi se axează uneori asupra aspectelor 
emoționale și subiective ale unor astfel de cazuri.

În ceea ce privește criticile din interviul publicat în FAZ, Philippe Boulland a declarat că, 
probabil, cuvintele sale au fost interpretate greșit, că a afirmat în mod clar că, în opinia sa, 
situația este șocantă în cazul în care petițiile pe care le-a analizat se dovedesc adevărate și că 
este clar că Parlamentul participă la dezbaterea publică și nu se poate sustrage nici din fața 
mass-mediei, nici din fața cetățenilor. Totodată, acesta a afirmat că a înțeles faptul că 
respectiva campanie online inițiată de CEED (Conseil Europeen des Enfants du Divorce), o 
organizație care, de fapt, l-a abordat, nu putea fi luată în serios întrucât acțiunile provocatoare 
ale acesteia i-a subminat credibilitatea și eventual a slăbit șansele ca plângerile legitime să fie 
evaluate în mod obiectiv.  Cu toate acestea, nu trebuie respinse analizele sau argumentele 
construite, verificabile și obiective ale asociațiilor de părinți sau ale părinților înșiși. Acesta a 
propus ca petițiile să fie transmise Ministerului Justiției, dar a subliniat că nu este mulțumit de 
lipsa unei posibilități de recurs.

Deputații PE au subliniat că cetățenii ar trebui să fie mai bine informații cu privire la 
posibilitățile existente de asistență și de consiliere juridică, precum și la diferențele culturale 
dintre sistemele judiciare. S-a menționat, totodată, faptul că Comisia pentru petiții din cadrul 
Parlamentului European trebuie să aștepte prea mult timp până când primește un răspuns în 
cazurile în care o petiție este declarată admisibilă și transmisă Comisiei Europene pentru o 
analiză mai detaliată, precum și că răspunsurile Comisiei sunt, adesea, nesatisfăcătoare.

În ciuda unor probleme restante care necesită o clarificare suplimentară, deputații PE au 
considerat că reuniunile au furnizat o nouă bază pentru niveluri îmbunătățite ale colaborării 
între Comisia pentru petiții și autoritățile germane competente. 
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Concluzii:

Pot fi trase deja multe concluzii din partea narativă a documentului în sine, totuși, deputații 
PE consideră că se merită subliniate următoarele puncte.

 Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului European nu a putut identifica nicio 
încălcare a dreptului național sau european de către autoritățile germane în ceea ce 
privește petițiile privind Jugendamt.

 Comisia pentru petiții nu a găsit nicio probă sau indicație și, cel mai important, niciun 
caracter structural al plângerilor petiționarilor care ar oferi motive să se creadă că 
căsătoriile transfrontaliere sunt în special discriminate de autoritățile germane.

 Politica privind copiii și tinerii din Germania este caracterizată de o diversitate de 
niveluri de responsabilitate, având în vedere structura federală a Germaniei și include 
autoritățile municipale și organizațiile voluntare care acordă servicii copiilor și 
tinerilor, în cadrul parteneriatelor acestora cu agențiile publice.

 Instituția „Jugendamt” a fost înființată în anul 1992, în cadrul autoguvernării orașelor, 
municipiilor și districtelor. Din 1990, Codul social VIII reprezintă temeiul juridic 
pentru responsabilitățile care revin „Jugendämter”. Acesta încă transferă întreaga 
responsabilitate pentru asistența acordată copiilor și tinerilor în mâinile 
municipalităților, orașelor și districtelor rurale.

 Hotărârile care stabilesc drepturile și obligațiile parentale pot fi adoptate numai de un 
tribunal de dreptul familiei, și nu de „Jugendämter” la un nivel administrativ. 
Tribunalul de dreptul familiei pronunță hotărâri privind măsurile care trebuie luate în 
cazul în care bunăstarea copilului este periclitată sau privind custodia copilului, de 
exemplu în cazurile de divorț. „Jugendamt” ia parte la procedurile judiciare referitoare 
la familie. Tribunalul trebuie să audieze „Jugendamt” în cadrul unei astfel de 
proceduri.

 În cazurile de proceduri de divorț, „Jugendamt” este informat periodic de către 
tribunalul de dreptul familiei cu privire la cererile de divorț, în cazul în care sunt 
implicați copii sau tineri. Această informare permite furnizarea de consiliere părinților 
și copiilor, precum și sprijin în situația de separare și atunci când sunt reglementate 
drepturile și obligațiile parentale.

 Ca urmare a autoguvernării municipale, dreptul autorității de supraveghere competente 
de a examina deciziile discreționare ale „Jugendämter” este limitat la legalitatea 
deciziilor. Cu toate acestea, deciziile „Jugendämter” pot fi analizate de tribunalul 
administrativ.

 În temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia Europeană nu 
are competențe pentru a interveni într-o chestiune care nu implică legislația UE. 
Dreptul comunitar în domeniul familiei, referitor la copii este limitat la norme comune 
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privind jurisdicția, recunoașterea și executarea hotărârilor existente în alt stat 
membru.1
Cu toate acestea, tratatul permite procesului de adresare a unei petiții, pentru care 
Comisia pentru petiții este responsabilă, să acopere un domeniu de aplicare mai larg 
care include „domeniile de activitate ale UE”. În plus, Carta drepturilor fundamentale, 
care face parte integrală din Tratatul UE a lărgit în mod considerabil nu doar 
așteptările legitime ale cetățenilor UE, ci și responsabilitățile Comisiei pentru petiții 
pentru a se asigura că aceste drepturi sunt respectate la nivel politic.

 În conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
și cu Convenția ONU cu privire la 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 fiecare caz în parte întrucât acestora li 
se impune să aibă acces la toate informațiile relevante și să respecte drepturile la 
apărare.

 În conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, „copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru 
asigurarea bunăstării lor. Ei își pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în 
considerare în problemele care îi privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de 
maturitate” și, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3), „orice copil are dreptul de 
a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu 
excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului său.”

 În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003, deplasarea unui copil poate fi 
considerată ilicită în funcție de existența „încredințării dobândită printr-o hotărâre 
judecătorească, printr-un act cu putere de lege sau printr-un acord în vigoare în 
temeiul legislației statului membru în care copilul își avea reședința obișnuită imediat 
înaintea deplasării sau reținerii sale”. Prin urmare, legislația statului membru este cea 
care stabilește condițiile în care părinții dobândesc drepturile de custodie cu privire la 
copiii lor.

 Comisia recunoaște că explicația și comunicarea insuficiente ale hotărârilor judiciare, 
ale distribuției competențelor între autorități, precum și ale căilor de atac judiciare și 
extrajudiciare ar putea fi un motiv pentru care părinții afectați nu ar putea fi în măsură 
să evalueze corect toate faptele și circumstanțele relevante cu privire la cazul acestora. 
Doar printr-o prezentare și clarificare cuprinzătoare, dar tangibile a tuturor 
informațiilor importante, cetățenii pot înțelege contextul juridic și faptic al deciziilor și 
pot afla în mod ușor și prompt pe cine să abordeze dacă nu sunt mulțumiți cu o astfel 
de decizie.

 Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului European salută sprijinul autorităților 
germane acordat forumurilor și inițiativelor actuale cu privire la coordonarea între 
serviciile pentru tineri și copii din Germania și va asigura că se va continua 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (Regulamentul Bruxelles IIa).
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corespondența între comisie și autoritățile germane pentru a consolida drepturile 
cetățenilor și ale copiilor, în special. 

În acest context formulează următoarele recomandări: 

1. Recomandă crearea unui mecanism de recurs adecvat la nivel federal și la nivel de 
land pentru eventuale plângeri extrajudiciare care pot conduce la intervenții împotriva 
deciziilor administrative. 

2 Recomandă un transfer specific de informații între autoritățile în cauză cu privire la 
cazurile internaționale de divorț care includ copii, în special o cooperare mai 
sistematică cu alte țări în cauză. 

3 Recomandă autorităților germane să continue să sprijine „punctul de contact central 
pentru conflicte transfrontaliere cu privire la copii și părinți” în cadrul SSI care 
acționează ca un ghid pentru părinți cu privire la opțiunile juridice și alte opțiuni (de 
exemplu, mediere) care se află la dispoziția acestora.

4. Recomandă ca autoritățile să ia în considerare îmbunătățirea condițiilor întâlnirilor 
dintre părinți și copiii acestora și să se asigure că vor fi permise și tolerate toate 
facilitățile relevante lingvistice și de interpretare în cadrul vizitelor parentale, deși, în 
anumite cazuri (de exemplu, dacă copilul este încă foarte tânăr, o eventuală influență 
sau posibilitatea de răpire) sub supravegherea unui oficial.

5. Recomandă să fie menținute cât mai mult posibil contactele regulate dintre copii și 
părinți, precum și contactele dintre copii și bunicii și frații acestora, dar numai în cazul 
și atâta timp cât acest lucru nu contravine bunăstării copilului.

 6. Recomandă publicarea unor orientări clare la nivelul UE cu privire la drepturile 
copilului și implicațiile căsătoriilor și divorțurilor transfrontaliere și binaționale.

 7. Recomandă promovarea cooperării bilaterale între statele membre și sisteme judiciare 
ale acestora în vederea sporirii unei înțelegeri a legislațiilor naționale diferite de către 
cetățeni și autorități.

 8. Recomandă ca petițiile legate de Biroul de asistență pentru copii și tineri din 
Germania, care au fost declarate admisibile, să fie trimise Ministerului Federal pentru 
Familie, Persoane în Vârstă, Femei și Tineret în scopul primirii de informații și de 
răspunsuri.

 9. Recomandă ca prezentul document, care prezintă situația curentă din Germania și 
reflectă actuala opinie a Comisiei pentru petiții cu privire la Jugendamt, să fie transmis 
pentru informare autorităților germane responsabile, petiționarilor care contactează 
Comisia pentru petiții cu privire la Jugendamt și să fie disponibil pe site-ul de internet 
al Comisiei pentru petiții în scopul informării publicului.
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10. Recomandă ca documentul de lucru Libicki „privind presupusele măsuri 
discriminatorii și arbitrare luate de către autoritățile din domeniul asistenței sociale a 
tinerilor în unele state membre, în special de către Jugendamt din Germania” din 
28 ianuarie 2009, care figurează încă pe site-ul Comisiei pentru petiții, să fie înlocuit 
rapid de acest document sau cel puțin să fie adnotat fără echivoc pe site-ul Comisiei 
PETI astfel încât să nu lase nicio îndoială pentru cititori că documentul Libicki nu mai 
reflectă opinia oficială a Comisiei PETI.


