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Wprowadzenie

Mandat tej nieformalnej grupy roboczej dotyczył pierwotnie czterech głównych tematów 
związanych z otrzymanymi petycjami:

1. rodzicielskie uprowadzenie dziecka za granicę;

2. służby Jugendamtu – Niemcy;

3. adopcje bez zgody rodziców – Zjednoczone Królestwo;

4. zaginione dzieci – Hiszpania.

Zgodnie z mandatem grupy roboczej niektóre petycje przekazano grupie roboczej. Jeżeli 
zaobserwowano jedynie pojedyncze przypadki, nie były przedmiotem konkretnego 
posiedzenia.

Piąty punkt ostatecznie postanowiono omówić bardziej szczegółowo na posiedzeniu 
w lutym 2017 r.: petycje dotyczące służb społecznych w krajach nordyckich.

Zadaniem grupy roboczej było wskazanie ewentualnych problemów systemowych, którymi 
należy się zająć, wykorzystując stosowne informacje dostarczone przez składających petycje 
lub inne zainteresowane strony i ekspertów oraz próba wypracowania jakichś praktycznych 
i politycznych rozwiązań kwestii, w których kompetencje prawne UE są ograniczone. 
Chodziło o to, aby omówić złe praktyki, przypadki niewłaściwego wdrożenia, błędną 
interpretację przepisów, rozbieżności między orzeczeniami sądów i wykonanymi wyrokami. 
Grupa robocza często wskazywała na transgraniczne elementy lub skutki omawianych spraw.

Na każde posiedzenie zapraszano gości z zewnątrz, by dzielili się z członkami grupy wiedzą 
i doświadczeniami w zakresie kwestii poruszanych w petycjach.

W sumie w okresie od października 2015 r. do marca 2017 r. członkowie grupy roboczej 
spotkali się osiem razy.

I. Podsumowanie posiedzeń

W tej części sprawozdania streszczono wystąpienia ekspertów zaproszonych na 
posiedzenia grupy roboczej. Wyrażone opinie są jedynie opiniami autorów 
i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko członków grupy roboczej.

1. Posiedzenie wprowadzające (19 października 2015 r.)

Goście: Joanna Serdinska i Ellen Gorris, DG JUST

Dwie urzędniczki z DG ds. Sprawiedliwości zaprezentowały ramy prawne, którymi 
dysponują instytucje UE: unijne prawodawstwo w zakresie ochrony dzieci i rodziny. 
Przekazały również bardziej szczegółowe informacje na temat rozporządzenia Bruksela II 
bis i planowanego przekształcenia tekstu, który ma zostać opublikowany w ciągu 
najbliższych miesięcy.

Uwaga: w międzyczasie, w czerwcu 2016 r., opublikowano wniosek KE dotyczący 
rozporządzenia Bruksela II bis (zob.: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-411-PL-F1-1.PDF), 
a Komisja Petycji przygotowuje opinię, która ma zostać przegłosowana w maju 2017 r.
(sprawozdawca: Soledad Cabezon Ruiz, S&D)

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-411-PL-F1-1.PDF
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Na posiedzeniu 15 października 2015 r. koordynatorzy Komisji Petycji powierzyli 
członkom grupy roboczej zredagowanie we współpracy z Komisją Prawną dwóch pytań 
wymagających odpowiedzi ustnej w sprawie transgranicznej ochrony dobra 
dziecka w Europie.

Teksty pytań wymagających odpowiedzi ustnych przedstawione na posiedzeniu 
plenarnym 27 kwietnia 2016 r. dostępne są pod następującymi adresami: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-
000027+0+DOC+XML+V0//PL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-
000028+0+DOC+XML+V0//PL

Zob. załącznik I: streszczenie debaty na posiedzeniu plenarnym:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//PL; 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120175

2. Działania Komisji Europejskiej w kwestii praw dzieci i jej stanowisko 
w sprawie petycji dotyczących roli służb Jugendamtu (posiedzenie 
w czwartek 25 lutego 2016 r.)

Goście:

Margaret Tuite, koordynator ds. praw dziecka w Komisji Europejskiej;

Sina Van den Bogaert, Komisja Europejska, Unit C.1

Margaret Tuite przedstawiła główne wyniki ostatnich prac prowadzonych przez jej dział i, 
bardziej ogólnie, w ramach Europejskiego forum na rzecz praw dziecka. W szczególności 
podkreślono znaczenie dokumentu do dyskusji przygotowanego na potrzeby 9. forum 
(opublikowanego w kwietniu 2015 r.), który zawiera wytyczne dotyczące koordynacji 
i współpracy w zintegrowanych systemach ochrony dzieci (dostępny na stronie: 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-
child-protection-systems-reflection-paper_en)

Jeżeli chodzi o petycję poświęconą Jugendamtowi, Sina Van den Bogaert opracowała 
stanowisko Komisji Europejskiej w kwestiach poruszonych przez składających petycje 
i dotyczących niemieckich procedur w zakresie opieki i pieczy nad dzieckiem. 
Przypomniała, że Komisja jest zdania, że nie dysponuje żadnymi ogólnymi 
uprawnieniami do interweniowania w poszczególnych przypadkach ewentualnego 
naruszania praw, które podlegają wyłącznie uregulowaniom krajowym i nie mają związku 
z prawem UE (np. wiele elementów prawa rodzinnego). Zwróciła również uwagę, że 
rozporządzenie Bruksela II bis nie zawiera przepisów dotyczących prawa materialnego 
mającego zastosowanie do odpowiedzialności rodzicielskiej.

W związku z tym Komisja zaleca składającym petycję wykorzystanie wszystkich 
możliwości składania skarg i procedury odwoławczej w Niemczech oraz wskazuje, że 
w ostateczności można przedłożyć sprawę Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka.

Potwierdzenie stanowiska Komisji nie wyczerpało pytań niektórych członków grupy 
roboczej i postanowiono poświęcić temu zagadnieniu kolejne posiedzenie. To kolejne 
posiedzenie odbyło się we wrześniu 2016 r. (zob. pkt 4 poniżej).

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-child-protection-systems-reflection-paper_en)
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-child-protection-systems-reflection-paper_en)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120175
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000028+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000028+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000027+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000027+0+DOC+XML+V0//PL
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W następstwie dwóch pytań wymagających odpowiedzi ustnej w sprawie transgranicznej 
ochrony dobra dziecka w Europie Komisja Petycji zdecydowała się przedstawić projekt 
rezolucji zamykającej debatę w sprawie ochrony najlepszych interesów dziecka.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony dobra 
dziecka w całej UE na podstawie petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego jest 
dostępna pod następującym adresem:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0142+0+DOC+XML+V0//PL

3. Postępowanie dotyczące pieczy nad dzieckiem – Dania (posiedzenie 
w czwartek, 26 kwietnia 2016 r.)

Gość: Pia Deleuran, prawnik i mediator w Danii.

Petycje złożone przez niepochodzących z Danii (byłych) partnerów/małżonków obywateli 
Danii dotyczyły rozpatrywania przez władze duńskie przypadków opieki nad dzieckiem / 
dobra dziecka, pieczy nad dzieckiem oraz przypadków uprowadzenia dzieci w Danii. 
W następstwie dotyczących tych petycji przesłuchań na posiedzeniu komisji podjęto 
decyzję o wyjeździe w celach informacyjnych. Miały one miejsce 20 i 21 czerwca 2013 r.
22 października 2013 r. Komisja przyjęła dokument roboczy zawierający pewne zalecenia 
dla rządu duńskiego.

Pia Deleuran, adwokat z 25-letnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych. Oprócz 
wykształcenia prawniczego zdobyła dyplom z pedagogiki na Wydziale Nauk 
Humanistycznych Uniwersytetu w Kopenhadze. Działa jako mediator w sprawach 
biznesowych, handlowych i rodzinnych w Danii. Od 2003 r. do 2007 r. pracowała dla 
sądów. Pia Deleuran działa również jako szkoleniowiec w Duńskim Stowarzyszeniu 
Kancelarii Prawnych. W czasie gdy odbywało się posiedzenie zajmowała się projektem
wraz z innymi ekspertami, aby zwrócić uwagę na błędy w systemie oraz zaproponować 
pewne ulepszenia.

Pia Deleuran skoncentrowała się na tym, co jej zdaniem stanowi główne niedociągnięcia 
duńskiej ustawy o sprawowaniu władzy rodzicielskiej (Forældreansvarsloven 2007), 
zmienionej w 2012 r., i której towarzyszy tzw. pakiet rozwodowy 1, który wszedł w życie 
w październiku 2015 r., i zawiera przepis dotyczący obowiązków rodziców biologicznych 
w przypadku konfliktu związanego z ich dziećmi.

Duński model koncentruje się na skłonieniu rodziców do negocjowania 
porozumienia w sprawie sprawowania pieczy nad ich dziećmi oraz prawa do odwiedzin 
w przypadku rozpadu związku lub małżeństwa. Jego celem jest wsparcie obojga rodziców 
w procesie mediacji oraz zapewnienie większej równości matek i ojców. Mediacja, 
w ramach systemu zwanego „jedno wejście”, jest organizowana w ramach organu 
administracyjnego zwanego Urzędem Administracji Publicznej (Statsforvaltningen); 
w sprawach dotyczących ustanowienia pieczy nad dzieckiem, jego miejsca zwykłego 
pobytu i prawa do odwiedzin jest obowiązkowa. We wszystkich przypadkach sprawy 
rodzinne są najpierw prowadzone w obrębie tej instytucji.

Jeżeli chodzi o prawo do pieczy nad dzieckiem, prawo przewiduje jako podstawową 
zasadę opiekę naprzemienną (nawet w przypadku dziecka, które jest wciąż karmione 
piersią). Zgodnie z opinią Pii Deleuran pojęcie najlepszego interesu dziecka zostało 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0142+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0142+0+DOC+XML+V0//PL
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ponownie zdefiniowane jako polegające przede wszystkim na: pozostawaniu w kontakcie 
z obojgiem rodziców.

Pierwsza runda mediacji, przed ustanowieniem takiej opieki, ma służyć określeniu 
tymczasowego systemu odwiedzin. Prawo do odwiedzin dziecka ma na celu umożliwienie 
dziecku kontaktu z obojgiem rodziców i jest przyznawane bez przeprowadzenia pełnego 
dochodzenia na temat problemów i przyczyny konfliktu między rodzicami. Oznacza to, że 
nawet w przypadku przemocy domowej, ofiara ma prowadzić mediacje ze sprawcą.

Pia Deleuran powołała się także na komunikat nr 46/2012, opublikowany 
w marcu 2016 r., w którym Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet zaleca Danii 
dokonanie przeglądu i nowelizacji ustawy o odpowiedzialności rodzicielskiej.

Zakończyła swoje wystąpienie, przypominając, że system ten został pierwotnie 
przewidziany jako eksperyment, oraz że w świetle doświadczeń powinien zostać poddany 
przeglądowi, tak aby zapewnić w razie konieczności lepszą ochronę praw dzieci i równe 
gwarancje prawne rodzicom, także przed sądem. 

Więcej szczegółów można znaleźć w załączniku 2.

4. Rola służb Jugendamtu i niemieckich sądów rodzinnych (posiedzenie 
w czwartek 29 września 2016 r.)

Goście:

Marinella Colombo, włoska dziennikarka i pisarka;

Francesco Trapella, włoski prawnik;

mecenas Muriel Bodin, francuska prawniczka.

Do komisji wpłynęła duża liczba petycji dotyczących roli Jugendamtu (Urzędu ds. Dzieci 
i Młodzieży) i niektórych aspektów działania niemieckich sądów rodzinnych. Petycje te 
były przedmiotem dwóch wyjazdów w celach informacyjnych do Berlina –
w marcu 2007 r. i w listopadzie 2011 r. – i były omawiane na kilku posiedzeniach 
(ostatnio w maju 2015 r.). Zasadniczo w petycjach, które zwykle składa rodzic 
poszkodowany, uwydatnia się reakcję składającego petycję na to, co postrzega on jako 
uprzywilejowane traktowanie rodzica narodowości niemieckiej oraz wynikające stąd 
przeszkody, trudności czy brak możliwości ze strony współmałżonka narodowości innej 
niż niemiecka w zakresie utrzymywania kontaktów z własnym dzieckiem nawet podczas 
nadzorowanych wizyt (zwłaszcza ze względu na rygorystyczne przestrzeganie przepisów 
językowych dopuszczających stosowanie wyłącznie języka niemieckiego).

Trójka gości przyjrzała się z różnych punktów widzenia przedmiotowym kwestiom 
poruszonym w różnych petycjach.

Po pierwsze, Marinella Colombo, która sama w przeszłości złożyła petycję, szczegółowo 
scharakteryzowała niemieckie sądy rodzinne pod kątem administracyjnym i sądowniczym 
oraz opisała to, co jej zdaniem znajduje się u źródeł dyskryminacji rodziców niebędących 
Niemcami i naruszeń ich praw podstawowych, a także niektórych praw dzieci, których 
dotyczą te przypadki.

Zwróciła uwagę, że jednym z głównych problemów jest kwestia tłumaczenia niemieckich 
terminów sądowych, a także nazw instytucji i środków stosowanych w systemie 
niemieckim, a nie posiadających odpowiedników w innych europejskich jurysdykcjach.
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Po pierwsze, wskazała na konkretne uprawnienia przyznane Jugendamtowi w niemieckim 
systemie: urząd ten zostaje automatycznie wyznaczony w sądzie jako strona we wszelkich 
sprawach, które dotyczą osoby małoletniej, zgodnie z przepisami VIII tomu art. 50 SGB –
niemieckiego kodeksu zabezpieczenia społecznego (SGB = Sozialgesetzbuch).

Jugendamt nie pełni względem sądu funkcji pomocniczej; wręcz przeciwnie – już na 
długo przed pierwszą rozprawą przekazuje sądowi swoje zalecenie co do decyzji, jaką 
należy podjąć. Jeżeli sąd zdecyduje orzec inaczej, Jugendamt może się od tej decyzji 
odwołać. Ponadto Jugendamt może podjąć decyzję o zastosowaniu tymczasowych 
środków względem dziecka przed wykonaniem orzeczenia sądowego, zwłaszcza gdy 
wprowadza kuratelę (Beistandschaft), co skutkuje wprowadzeniem w trybie 
administracyjnym szeregu wiążących środków, w sposób domniemany zatwierdzonych 
podczas postępowania sądowego.

Zdaniem Marinelli Colombo inną stroną postępowań odnoszących się do rodziny 
w Niemczech i niemającą odpowiednika w innych krajach UE jest kurator procesowy 
(VERFAHRENSBEISTAND uprzednio – Verfahrenspfleger).

Nazwę tej instytucji można by błędnie przetłumaczyć jako „adwokat dziecka”, podczas 
gdy w rzeczywistości jej rolą jest reprezentowanie interesów państwa niemieckiego, co 
nie jest spójne z celem ochrony przede wszystkim interesów dziecka.

Dodała, że inną sferą, w jakiej system niemiecki różni się od innych krajów UE, jest 
sposób, w jaki dzieci są przesłuchiwane w postępowaniach w sprawach rodzinnych.

W Niemczech dzieci mogą być przesłuchiwane już w wieku trzech lat. W niektórych 
innych krajach UE dzieci w takim wieku uznaje się za zbyt małe i niewystarczająco 
dojrzałe do wypowiadania się w przypadku sporów z udziałem rodziców. W związku 
z tym wykonywanie orzeczeń sądowych wydanych za granicą ma być systematycznie 
odrzucane przez władze niemieckie w tych przypadkach, w których dzieci, nawet bardzo 
małe, nie zostały przesłuchane.

Marinella Colombo podkreśliła ponadto, że w Niemczech przesłuchanie dziecka nie jest 
rejestrowane i nie mogą w nim uczestniczyć ani jego rodzice ani ich adwokaci. Nie 
wiadomo zatem, jakie pytania zadano, a przede wszystkim – w jaki sposób je postawiono. 
W przesłuchaniu ma uczestniczyć jedynie państwo niemieckie, a zatem sędzia, 
Verfahrensbeistand, oraz – nierzadko – Jugendamt. Rodzice dziecka otrzymują jedynie 
krótkie podsumowanie danego przesłuchania. Celem tej praktyki jest zapewnienie, by 
dziecko nie było poddawane naciskom ze strony rodziców lub rozliczane z udzielonych 
odpowiedzi.

Zasadę Kindeswohl (dobro dziecka) – wiążącą dla wszystkich stron zaangażowanych 
w decyzje z zakresu prawa rodzinnego w Niemczech – Marinella Colombo uważa za 
niezwykle kontrowersyjną z uwagi na fakt, że musi być rozumiana w świetle jej skutków 
gospodarczych, ponieważ to właśnie mając na uwadze Kindeswohl Jugendamt podejmuje 
swoje decyzje.

Marinella Colombo przypomniała, że w 2008 r. Komisja Petycji sporządziła pierwszy 
dokument roboczy w sprawie Jugendamtu, potwierdzając wagę i zakres dotyczących go 
kwestii, jednak nie zasugerowała wówczas sposobu działania prowadzącego do 
znalezienia rozwiązań.

Następnie, w 2011 r., po wizycie Komisji Petycji w Berlinie, sporządzono kolejny 
dokument roboczy, ale żaden z uwypuklonych w nim problemów nie został 
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wyeliminowany i sytuacja stale się pogarsza.

Marinella Colombo zaznaczyła, że pierwsza petycja przeciwko Jugendamtowi (złożona 
przez dziesięcioro rodziców) została przekazana Parlamentowi Europejskiemu przed 
10 laty. W petycji wezwano do zawieszenia wzajemnego uznawania niemieckich orzeczeń 
sądowych, dopóki rola Jugendamtu w podejmowaniu decyzji w sprawie sporów 
rodzinnych nie zostanie wyraźnie określona. Od tamtego czasu, ze względu na brak 
reakcji stosownej do ciężaru faktów, wszelkie kontrowersyjne aspekty stały się znacznie 
bardziej powszechne i poważne.

Francesco Trapella wypowiedział się na temat definicji europejskiego porządku 
publicznego jako parametru użyteczności względem dowodu w procedurach karnych 
w sprawie przestępstw w sferze rodzinnej. Zasadniczo wyjaśnił, że ponieważ rodzina 
i relacje między rodzicami i dziećmi są częścią europejskiego porządku publicznego, to 
w przypadku gdy prawa rodziców względem ich dzieci zostają naruszone podczas 
procesu, rezultat tego naruszenia nie może być przedmiotem sprawy wniesionej do sądu 
w innym państwie członkowskim. Podsumował wystąpienie, stwierdzając, że: państwa 
członkowskie mogą czuwać nad relacjami między rodzicami a dziećmi: jednak czasownik 
„czuwać nad” zaczerpnięty z niemieckiej konstytucji („Grundgesetz”) jest tylko wtedy 
zgodny z konwencją strasburską, gdy jest rozumiany jako „ochraniać”. Wszelkie 
działania, które są bardziej inwazyjne, stoją w sprzeczności z prawem europejskim lub, 
bardziej szczegółowo rzecz ujmując, z europejskim porządkiem publicznym: rezultaty 
tych inwazyjnych działań nie mogą być rozpowszechniane w ramach Unii i nie mogą 
reprezentować nieodpowiedniego poziomu edukacji oferowanej młodym ludziom; z tych 
względów nie są one dopuszczalne w postępowaniu, nawet w postępowaniu karnym, 
ponieważ nie nadają się do wykorzystania.

Na koniec mecenas Muriel Bodin uwypukliła to, co jej zdaniem leży u podstaw 
potencjalnych naruszeń praw podstawowych w niemieckim systemie prawnym, 
a w szczególności rolę i uprawnienia Jugendamtu. Uważa ona, że głównym problemem 
jest fakt, że przy ustalaniu dobra dziecka Jugendamt stosuje własne kryteria, które są 
bardziej kryteriami natury społecznej, niż mającymi na uwadze rodzinę – kryteriami 
odnoszącymi się raczej do administracji lokalnej, niż do dziecka jako osoby. Urząd ten 
jest również odpowiedzialny za wykonywanie orzeczeń sądu rodzinnego i może 
dokonywać ich wykładni w sposób ścisły lub szeroki, według własnego uznania. 
Przypomniała również jedną z uwag Marinelli Colombo, zgodnie z którą opinie 
przedstawione przez Jugendamt mają w praktyce charakter niemal obligatoryjny, 
a możliwość odwołania się od orzeczeń sędziego ma jedynie Jugendamt.

W następstwie wymiany poglądów z trójką gości, na posiedzeniu Komisji Petycji 
10 listopada 2016 r. (czwartek) omówione zostały petycje przeciwko Jugendamtowi 
i niemieckiemu modelowi polityki rodzinnej. W posiedzeniu i wymianie poglądów 
z członkami tej komisji udział wziął przedstawiciel jednego z berlińskich Jugendamtów 
(zob. streszczenie jego wystąpienia w załączniku 4 D). Przy tej okazji przewodnicząca 
grupy roboczej, Eleonora Evi, podniosła szereg kwestii w oparciu o dyskusje 
przeprowadzone podczas spotkania roboczego oraz wystąpienia trójki gości. Ponieważ na 
żadne z tych pytań nie uzyskano stosownych odpowiedzi, Komisja Petycji postanowiła 
skierować do władz niemieckich (Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw 
Rodzinnych) pismo z tymi pytaniami. Zostało ono wysłane w imieniu całej komisji, 
z podpisem Cecilii Wikström, na początku lutego 2017 r.

Więcej szczegółowych informacji na temat odnośnych wystąpień ekspertów i pisma 
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skierowanego do władz niemieckich znajduje się w załączniku 4.

5. Adopcje bez zgody rodziców w Zjednoczonym Królestwie (posiedzenie 
w czwartek 17 listopada 2016 r.)

Goście:
Pierre Chassagnieux i Eric Colomer, odpowiednio reżyser i producent reportażu 
telewizyjnego na temat sytuacji w Anglii w odniesieniu do dzieci odebranych rodzicom 
biologicznym bez ich zgody.
2. Andrea Cisarova dyrektor CIPS (Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci 
i Młodzieży) w Słowacji

Komisja Petycji otrzymała około 20 petycji dotyczących spraw umieszczania 
dzieci w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Anglii i Walii, 
a następnie oddawania ich do adopcji bez zgody rodziców biologicznych, czyli tzw. 
adopcji bez uzyskania zgody rodzicielskiej lub adopcji przymusowej. Najpierw niektóre 
osoby składające petycje poproszono, aby przedstawiły swoje petycje członkom Komisji 
Petycji w lutym 2014 r. Odpowiedzi udzieliły zarówno służby Komisji Europejskiej, jak 
i władze Zjednoczonego Królestwa. Aby lepiej zapoznać się z sytuacją, departament 
polityczny zlecił następnie sporządzenie sprawozdania zatytułowanego „Adoption without 
consent” (Adopcja bez zgody rodzicielskiej), które jego autorka, dr Claire Fenton-Glynn 
z Uniwersytetu w Cambridge, przedstawiła komisji w lipcu 2015 r. W ramach trzeciego 
etapu komisja postanowiła zorganizować w listopadzie 2015 r. wyjazd w celach 
informacyjnych do Londynu. Odnośne sprawozdanie zawierające zalecenia zostało 
przyjęte przez Komisję Petycji w kwietniu 2016 r.

1. Członkowie grupy roboczej spotkali się z Pierrem Chassagnieux, francuskim 
dziennikarzem, współreżyserem reportażu telewizyjnego (wyemitowanego we francuskiej 
telewizji) pod tytułem „Enfants volés en Angleterre”, któremu towarzyszył producent 
reportażu Eric Colomer.

Opowiedzieli o kilku przypadkach rodziców i matek samotnie wychowujących dzieci, 
którzy uciekli z Wielkiej Brytanii, by uniknąć odebrania im i umieszczenia w placówce 
lub oddania do adopcji ich dziecka. Opisywane przez nich sytuacje były związane 
z sytuacjami przedstawionymi w niektórych otrzymanych petycjach.

Wśród elementów charakterystycznych dla rozpatrywanych spraw, warto wspomnieć 
kilka:

– rodzaj zasady ostrożności, która przekłada się na bardzo niski próg ryzyka 
przewidziany w prawie: grupa robocza otrzymała wyjaśnienia, że ta zmiana legislacyjna 
została wprowadzona po strasznym i silnie nagłośnionym w mediach przypadku 
barbarzyńskiego potraktowania małego dziecka („ Baby P”/„dziecka P”). W związku 
z tym służby społeczne zostały poinstruowane, by nie podejmować żadnego ryzyka, co 
oznacza, że działania zapobiegawcze czasami podejmuje się niekoniecznie w oparciu 
o dowody, lecz o same statystyki (co w ostatecznym rozrachunku oznacza, że za 
„zagrożone” uznaje się więcej ubogich gospodarstw domowych i stają się one celem 
działań podejmowanych przez służby socjalne). Ogólnie rzecz biorąc, przy populacjach 
porównywalnej wielkości, liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest 
dwa razy większa w Zjednoczonym Królestwie niż we Francji.

– tempo, w jakim prowadzi się całe postępowanie w sprawie umieszczenia dziecka poza 
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rodziną, również wyróżnia Zjednoczone Królestwo na tle innych państw członkowskich 
UE.

2. Posłowie mieli także możliwość wymiany poglądów z Andreą Cisarovą, dyrektorem 
CIPS, czyli Słowackiego Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci
i Młodzieży, które jest organem centralnym ds. rozporządzenia Bruksela II bis 
i konwencji haskiej w Słowacji. Dyrektor wspomniała współpracę nawiązaną między 
Słowacją a Zjednoczonym Królestwem w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej 
dotyczących gromadzenia i wymiany informacji na temat małoletnich i odbierania dzieci 
rodzicom.

Jednym z najważniejszych działań centrum jest negocjowanie i zawieranie umów 
dwustronnych między władzami lokalnymi w Wielkiej Brytanii a centrum jako organem 
centralnym w Republice Słowackiej. Umowy te są nazywane protokołami ustaleń, a ich 
celem jest zapewnienie szybkiej i sprawnej komunikacji między słowackim organem 
centralnym i organami lokalnymi w Wielkiej Brytanii w przypadkach dotyczących 
małoletnich obywateli słowackich. Umowy te są oparte na artykułach 
55 i 56 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 (rozporządzenia Bruksela II bis). 
Obecnie Centrum nawiązało już współpracę z dwoma lokalnymi 
organami w Zjednoczonym Królestwie, a rezultaty tej współpracy są bardzo pozytywne.

Więcej szczegółów na temat wystąpienia Andrei Cisarovej można znaleźć 
w załączniku 3.
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6. Zaginione niemowlęta w Hiszpanii (spotkanie w czwartek, 2016 r.)

Gość: Maria Garzon, dyrektor fundacji FIBGAR działającej na rzecz praw człowieka 
i międzynarodowej sprawiedliwości

Otrzymane petycje dotyczą przypadków ginięcia niemowląt, przypuszczalnie 
uprowadzonych po narodzinach przez personel pracujący w różnych szpitalach 
w Hiszpanii. Rodzice nie mieli możliwości zobaczyć swoich dzieci, a po paru godzinach 
lub dniach byli informowani o ich śmierci. Składający petycje twierdzą, że 
w dokumentacji medycznej oraz w rejestrach urzędów miast i cmentarzy występują 
poważne niespójności. Domagają się lepszej współpracy władz hiszpańskich w celu 
ustalenia prawdy i w miarę możliwości zwracają się o zwiększenie pomocy w celu 
doprowadzenia do spotkania rodziców i ich zaginionego dziecka.

W sierpniu 2015 r. Komisja Europejska odpowiedziała: „Takie działania i decyzje 
podejmowane przez władze Hiszpanii odnosiłyby się do obszarów prawa cywilnego, które 
nie są objęte przepisami prawa UE. [...] Zatem w sprawie, do której odnoszą się 
składający petycję, wyłącznie na państwach członkowskich spoczywa odpowiedzialność 
za zapewnienie poszanowania praw podstawowych – zgodnie z umowami 
międzynarodowymi i ich krajowym ustawodawstwem”.

Petycje te znalazły się w porządku obrad posiedzenia Komisji Petycji we wrześniu 2015 r. 
Przy tej okazji wysłuchano niektórych składających petycje.

Maria Garzon przedstawiła działania podjęte dotychczas przez fundację w odniesieniu do 
zniknięcia nowo narodzonych dzieci, a także opisała, co można jeszcze zrobić, aby jak 
najbardziej pomóc ofiarom (rodzicom i dzieciom) w dochodzeniu prawdy.

Uznała, że przypadki przywołane w petycjach mogą być związane z kradzieżami tysięcy 
niemowląt w Hiszpanii i handlem nimi. Przypomniała, że w latach 30. XX wieku w czasie 
dyktatury generała Francisca Franca pojawiła się praktyka oddzielania dzieci od rodziców 
w momencie narodzin i umieszczania ich w rodzinach zatwierdzonych przez reżim. 
Pierwotnie motywacja była ideologiczna, ale po pewnym czasie zaczęto także odbierać 
dzieci tym biologicznym rodzicom, których uznano za moralnie – lub ekonomicznie –
nieprzystosowanych, a procedura ta stała się źródłem stałego zysku. Niektóre zbieżne 
okoliczności poszczególnych przypadków dowodzą systemowego charakteru tych 
praktyk. Zgromadzone dane mówią o łącznej liczbie 300 000 ofiar, w tym dzieci i ich 
rodziców.

Fundacja skupia się na prowadzeniu dochodzenia, pomocy ofiarom i wsparciu instytucji 
oraz kształceniu nowego pokolenia. Fundacja popiera stosowanie sprawiedliwości okresu 
przejściowego (Sprawiedliwość, Prawda i Zadośćuczynienie dla Ofiar). Mówczyni 
położyła szczególny nacisk na to, jak ważne dla zastosowania tego mechanizmu jest 
mówienie prawdy i wyjaśnienie sytuacji młodym ludziom. Celem jest rozwiązanie 
problemów z przeszłości, co ma zapewnić lepszą przyszłość dla całego hiszpańskiego 
społeczeństwa. Jeśli nie ustali się prawdy, nie zapewni sprawiedliwości i nie zadośćuczyni 
ofiarom, jaka jest gwarancja, że to się więcej nie powtórzy?

Grupa robocza ONZ ds. przymusowych lub wymuszonych zaginięć oraz specjalny 
sprawozdawca ds. wspierania prawdy, sprawiedliwości, zadośćuczynienia i gwarancji 
niepowtórzenia się naruszeń zwrócili się do Hiszpanii o uruchomienie banku danych 
DNA w celu umożliwienia lokalizacji zaginionych dzieci i ułatwienia odzyskania ich 
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tożsamości. W 2013 r. Komitet ONZ ds. Wymuszonych Zaginięć stwierdził, że: czyny 
przestępcze, które odpowiadają definicji wymuszonych zaginięć w Konwencji są 
określone w hiszpańskim kodeksie karnym jako „bezprawne zatrzymanie lub 
uprowadzenie z zaginięciem”; nie jest to zgodne z definicją zawartą 
w art. 2 Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem. Komitet zalecił, aby Hiszpania podjęła niezbędne działania legislacyjne, by 
wymuszone zniknięcie uznano za odrębne przestępstwo, którego definicja będzie zgodna 
z tą zawartą w art. 2 Konwencji, i by przestępstwo to było zagrożone odpowiednimi 
karami uwzględniającymi jego niezwykle poważny charakter.

Jak dotąd rząd hiszpański nie wdrożył tego zalecenia. Natomiast na szczeblu krajowym 
podjęto różne środki.

W 2011 r. stworzono bazę danych zawierającą, z jednej strony, wnioski o informacje 
administracyjne przedłożone przez osoby, których dotyczą sprawy skradzionych dzieci, 
a z drugiej strony profile DNA.

W styczniu 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało pewne wytyczne dotyczące 
harmonizacji kryteriów technicznych dotyczących pracowników służb interweniujących 
w takich przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do ewentualnych ekshumacji szczątek 
dzieci odebranych matkom.

W 2013 r. utworzono serwis informacyjny (z udziałem następujących resortów: 
sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, zdrowia i ogólnego opodatkowania).

W czerwcu 2015 r. minister sprawiedliwości Rafael Catalá przyznał, że „jest to 
prawdziwy dramat społeczny i osobisty” oraz ponowił zobowiązanie rządu na rzecz 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu ułatwienia dostępu do informacji. 
Oznajmił, że prawie 600 spraw „skradzionych dzieci” nadal jest w toku. Jednakże w lipcu 
tego samego roku Zgromadzenie Plenarne odrzuciło projekt rezolucji wzywającej rząd do 
przyjęcia szeregu środków, w tym ustanowienia komisji śledczej, sfinalizowania bazy 
danych DNA i uznania prawa do pomocy prawnej.

Chociaż w marcu 2014 r. parlament regionalny wspólnoty autonomicznej Castilla-La 
Mancha (Cortes de Castilla-La Mancha) odrzucił wniosek partii PSOE dotyczący 
utworzenia komisji śledczej do spraw przypadków „skradzionych dzieci”, 
w kwietniu 2016 r. Comision de Justicia del Congreso (Komisji Sprawiedliwości 
Kongresu) zatwierdziła inicjatywę (proposicion no de ley), wzywając rząd o wsparcie 
wszelkich środków niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia w sprawach dzieci 
zaginionych w okresie od lat 40. do 90. XX w.; ułatwienie utworzenia banku DNA, który 
umożliwi ofiarom porównanie danych i odnalezienie biologicznych rodziców 
dziecka/dziecka; zapewnienia pomocy finansowej dla ofiar, które nie mogą sobie 
pozwolić na opłacenie testów DNA; propagowanie wszelkich środków wsparcia 
psychologicznego ofiarom w każdej z wspólnot autonomicznych (Comunidades 
Autonomas) oraz stworzenie niezbędnych mechanizmów umożliwiających rodzinom 
dotkniętym takimi tragediami nieodpłatnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 
Niestety rząd nie przeprowadził jeszcze żadnych konkretnych działań.

Parlamenty lokalne, na przykład w Andaluzji, samodzielnie uruchomiły pewne 
interesujące inicjatywy z myślą o pomocy ofiarom w ustaleniu prawdy.

Fundacja domaga się, by rząd oferował wsparcie prawne i psychologiczne, a także żąda 
swobodnego dostępu do zgromadzonych danych DNA. W tym celu wystosowała petycję 
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do rządu, lecz jej zdaniem naprawdę trudno jest rozpocząć dyskusję na temat ery 
frankistowskiej.

Mówczyni wyjaśniła, że wszczęcie postępowania karnego nie jest możliwe z powodu 
ustawy o amnestii przyjętej na początku lat 70.

Maria Garzon uważa, że UE powinna zagwarantować, aby ofiary mogły korzystać ze 
swoich praw. Wzywa Parlament do wydania oświadczenia politycznego i zaleceń 
skierowanych do państwa hiszpańskiego w celu uzyskania większego wsparcia dla rodzin 
poszukujących zaginionych dzieci, a także dla dzieci, będących obecnie dorosłymi, 
pragnących poznać prawdę o swojej tożsamości. Fundacja chciałaby, aby rząd ustanowił 
niezbędne środki sądowe prowadzące do pozyskania do współpracy odnośnych szpitali 
i kościoła katolickiego i poprawy edukacji na temat tej części historii kraju.

Uwaga: Komisja PETI zaplanowała na maj 2017 r. (23–24 maja) wysłanie do Hiszpanii 
swoich przedstawicieli z wizytą w celach informacyjnych dotyczącą zaginionych dzieci.

Więcej szczegółów na temat wystąpienia Marii Garzon można znaleźć w załączniku 5.

7. Usługi opieki społecznej w krajach skandynawskich (posiedzenie 
w czwartek 9 lutego 2017 r.)

Gość: Lena Hellblom Sjögren, szwedzka psycholog. W przeszłości często była proszona 
o analizę dochodzeń prowadzonych przez pracowników socjalnych, a także przez policję 
w Szwecji i w sąsiednich krajach skandynawskich. Opublikowała kilka książek 
i dokumentów.

Celem petycji, która została wysłuchana podczas posiedzenia komisji w kwietniu 2016 r., jest 
zwrócenie uwagi Parlamentu na ustawodawstwo obowiązujące w Szwecji, Finlandii, Danii 
i Norwegii1, w szczególności dotyczące przymusowego umieszczania dzieci i młodzieży 
w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. W opinii składających petycję sądy nie 
gwarantują przeprowadzenia starannego i wystarczającego dochodzenia w trafiających do 
nich odnośnych sprawach. Problemy te często prowadzą do wyboru niewłaściwych rodzin 
zastępczych.

W petycji składający domagają się położenia kresu instytucji obowiązkowej pieczy. Apelują 
do Komisji Petycji o pilne dokładniejsze zbadanie sprawy, a także o wydanie oświadczenia na 
temat tego, w jaki sposób państwa skandynawskie dostosowują się do zobowiązań 
międzynarodowych.

W odpowiedzi komisja stwierdza, że nie dysponuje żadnymi ogólnymi uprawnieniami do 
interweniowania w poszczególnych przypadkach z zakresu ochrony dziecka, które podlegają 
wyłącznie uregulowaniom krajowym i nie mają związku z prawem UE. Analogicznie komisja 
nie posiada ogólnych uprawnień do interweniowania w państwach członkowskich 
w dziedzinie praw podstawowych, jeżeli prawo Unii Europejskiej nie ma zastosowania.

                                               
1 Należy podkreślić, że rozporządzenie WE/2201/2003 ma zastosowanie jedynie do dwóch krajów 
skandynawskich, mianowicie Szwecji i Finlandii. Norwegia jako państwo niebędące członkiem UE oczywiście 
nie stosuje tego aktu, natomiast Dania – zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego 
do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – nie uczestniczy w wykonaniu 
tego rozporządzenia, nie jest nim związana ani nie ma ono do niej zastosowania.
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Lena Hellblom Sjögren skoncentrowała się na – jej zdaniem – głównych słabościach systemu 
ochrony dzieci w Szwecji prowadzących do naruszenia prawa do życia rodzinnego, prawa 
dziecka do zachowania jego tożsamości i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

W jej opinii główną kwestią do omówienia jest waga przykładana w trakcie całej procedury 
do opinii służb socjalnych.

Dochodzenia prowadzone przez pracowników socjalnych (w 87 % to kobiety) po 3,5-letnich 
studiach wyższych oraz wynikające z tych dochodzeń zalecenia stanowią podstawę 
wydawanych przez sądy wyroków dotyczących przyszłości dzieci i rodzin. Należy zauważyć, 
że w Szwecji nie istnieją specjalistyczne sądy rodzinne lub sądy dla nieletnich.

Dochodzenia prowadzone przez pracowników socjalnych są dwojakiego rodzaju: A. po 
doniesieniach o tym, że dobro dziecka może być zagrożone, prowadzi się tzw. 
dochodzenia w sprawie dziecka, B. jeśli sąd zwrócił się o dochodzenie dotyczące pieczy, 
zamieszkania i/lub odwiedzin prowadzi się tzw. dochodzenia w sprawie pieczy.

Mówczyni uważa, że pracownicy socjalni, zwani sekretarzami socjalnymi, mają, zgodnie 
z ustawą regulującą działalność służb socjalnych (Socialtjänstlagen, w skrócie SoL, ustawa 
o służbach socjalnych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1982 r.) swobodę co do 
interpretacji tego aktu. Mówczyni uważa też, że mają oni również swobodę co do 
dokumentowania tego, co uznają za istotne: nie wymaga się od nich autentycznych 
dokumentów, nie stosują żadnych krajowych wytycznych ani – jak twierdzi Lena Hellblom 
Sjögren – żadnych ujednoliconych metod pozwalających zmierzyć odbiór zachowania matki 
i ojca (lub osób pełniących rolę rodziców) przez dziecko i jego samopoczucie, a także 
żadnych wiarygodnych metod umożliwiających odpowiednią ocenę ryzyka. Jednak w swoich 
raportach sekretarze socjalni zdają się oceniać samopoczucie dzieci, zachowanie rodziców, 
a także coś określanego przez nich mianem „zagrożenia dla dziecka w przyszłości”.

Kolejną kwestią poruszoną przez Lenę Hellblom Sjögren, jest fakt, że sekretarze 
socjalni w coraz większym stopniu powierzają zadanie znalezienia rodziny zastępczej 
przedsiębiorstwom prywatnym. Natomiast art. 9 konstytucji szwedzkiej stanowi: „Wszelkie 
działania wykonywane przez pracowników organu muszą być bezstronne i zgodne z zasadą 
obiektywizmu i bezstronności”.

Zalecenia sekretarzy przekazywane są lokalnemu politycznemu zarządowi ds. ochrony 
socjalnej, radzie społecznej. Zarząd w 98 % przypadków podejmuje decyzje zgodne 
z zaleceniami sekretarzy socjalnych. Decyzja rady co do prawa do pieczy, zamieszkania 
i prawa do odwiedzin, oraz w sprawie obowiązkowego umieszczania dzieci w instytucjach 
opiekuńczo-wychowawczych jest wysyłana do sądu, który w większości przypadków wydaje 
werdykt zgodny z tą decyzją.

Ponadto zgodnie z ustawą z 1990 r. (zwaną LUV) pracownicy socjalni mają swobodę 
odbierania siłą dzieci ich matce/ojcu lub obojgu. Jednocześnie mają oni pomagać i doradzać 
rodzinom, których to dotyczy.

Mówczyni utrzymuje, że w prowadzenie dochodzenia i wydawanie zaleceń nie są 
zaangażowani żadni eksperci, z wyjątkiem rzadkich przypadków, w których służby socjalne 
zasięgają opinii lekarza lub psychologa w celu złożenia oświadczenia.

Jeśli chodzi o zapisy ustawy SoL, mówczyni powiedziała, że jej art. 5 stanowi, iż 
w przypadku dzieci, które uznaje się za zagrożone, pracownicy socjalni mają w pierwszej 
kolejności rozważyć, czy dziecko może zostać przekazane pod opiekę członka rodziny lub 
innych bliskich krewnych. Ma to zapobiec utracie korzeni rodzinnych przez dziecko. Jednak 
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zdaniem Leny Hellblom Sjögren artykuł ten nie jest przestrzegany. Jest to w jej opinii bardzo 
niekorzystne, jeśli wziąć pod uwagę wyniki badań uwypuklających problemy, z jakimi 
borykają się dzieci umieszczone w domach zastępczych (np. gorsze wyniki w nauce, 
problemy psychiatryczne, narkomania, przestępczość, ucieczki, samobójstwa) w porównaniu 
do dzieci, które pozostały w stwarzającym dla nich zagrożenie gospodarstwie domowym lub 
zostały adoptowane. Lena Hellblom Sjögren powołała się również na badania wskazujące na 
wysoki odsetek skarg dotyczących nadużyć, formułowanych przez dzieci umieszczone 
w rodzinach zastępczych.

Na koniec mówczyni zaproponowała fuzję funkcji pomocowej/doradczej wykonywanej przez 
służby socjalne z istniejącymi już, obejmującymi działaniem duże obszary, dobrze 
funkcjonującymi ośrodkami opieki nad dziećmi i ośrodkami opieki dla matek, posiadającymi 
kompetentnych i wyszkolonych pracowników służby zdrowia, tak by utworzyć ośrodki opieki 
rodzinnej. Podkreśliła również znaczenie udzielania pomocy potrzebującym dzieciom, gdy 
przebywają jeszcze w swojej rodzinie: w pierwszej kolejności wspierać należy rodzinę jako 
całość. Oddzielenie od rodziców i ukochanych osób jest dla dziecka traumą, i należy 
stosować to rozwiązanie jedynie w przypadku poważnego zagrożenia dla jego zdrowia lub 
życia.

Więcej szczegółów na temat wystąpienia Leny Hellblom Sjögren można znaleźć 
w załączniku 6.
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Załączniki:

1. Streszczenie debaty, która miała miejsce na posiedzeniu plenarnym po pytaniach 
wymagających odpowiedzi ustnej (wypowiedzi Komisji Europejskiej i Rady)

2. Petycje przeciwko Danii: A. Wykaz powiązanych petycji B. wystąpienie Pii Deleuran 
C. dokument roboczy nt. wyjazdu w celach informacyjnych

3. Petycje przeciwko Zjednoczonemu Królestwu: A. Wykaz powiązanych petycji B. 
Badanie dotyczące adopcji bez zgody rodziców w Zjednoczonym Królestwie C. 
Dokument roboczy nt. wyjazdu w celach informacyjnych D. Wystąpienie Andrei 
Cisarovej, dyrektor CIPS w Słowacji

4. Petycje przeciwko Niemcom (Jugendamt): A. Wykaz powiązanych petycji B. 
Dokument roboczy nt. wyjazdu w celach informacyjnych do Berlina; C. Wystąpienia: 
Marinella Colombo, włoska dziennikarka i pisarka, Francesco Trapella, włoski 
prawnik, mecenas Muriel Bodin, francuska prawniczka; D. Podsumowanie 
wystąpienia przedstawiciela Jugendamtu w ramach posiedzenia Komisji PETI; E. 
Pismo do władz niemieckich

5. A. Wykaz powiązanych petycji B. Wystąpienie Marii Garzon, dyrektor fundacji 
FIBGAR;

6. A. Wykaz powiązanych petycji B. Wystąpienie Leny Hellblom Sjögren, szwedzkiej 
psycholog.

II. Zalecenia

Komisja Petycji:

1. Apeluje o pełne wyjaśnienie podstawy prawnej dotyczącej pojęcia „dobra dziecka” oraz 
„najlepszego interesu dziecka” we wszystkich systemach krajowych, 
zwłaszcza w przypadkach, w których w dalszym ciągu istnieją niejasne lub kontrowersyjne 
interpretacje, w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wszystkich praw 
podstawowych, chronionych między innymi na szczeblu UE Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej; zwraca również uwagę na różnice w interpretacji pojęcia „miejsce zwykłego 
pobytu”;

2. Wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia wszystkich odpowiednich środków 
ochronnych mających na celu zapobieganie potencjalnym naruszeniom praw obywateli UE 
będących i niebędących obywatelami danego państwa we wszelkich sporach rodzinnych 
o skutkach transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków tymczasowych 
i nieodwracalnych decyzji dotyczących dzieci, wykonywania orzeczeń sądowych 
i mechanizmów oceny działalności sędziów;

3. Wzywa państwa członkowskie do unikania dyskryminacyjnych lub defaworyzujących 
procedur sądowych i administracyjnych przeciwko rodzicom będącym obcokrajowcami, 
zapewnienie im odpowiedniej pomocy językowej i tłumaczeniowej; zauważa, że 
przedstawicielstwa dyplomatyczne i/lub konsularne mogłyby również świadczyć taką pomoc 
lub stanowić jej uzupełnienie; podkreśla potrzebę dalszej opartej na zaufaniu współpracy 
konsularnej w sprawach transgranicznych zgodnie z konwencją wiedeńską, oraz potrzebę 
ustanowienia niezbędnych struktur zdolnych dostarczać zainteresowanym obywatelom 
i rezydentom UE, a także konsulatom ich państw członkowskich pochodzenia, wszelkie 
niezbędne informacje w odpowiednim czasie, służyć doradztwem i pomocą prawną dla 
wszystkich stron zaangażowanych w postępowanie, zwłaszcza dzięki proaktywnemu 



PE601.177v01-00 16/18 CR\1120180PL.docx

PL

podejściu UE do obywateli innego państwa członkowskiego, zamieszkujących na ich 
terytorium, a także obejmując wsparciem swoich obywateli przebywających w innym 
państwie członkowskim UE;

4. Wzywa Komisję do skutecznego monitorowania realizacji przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 1393/2007 dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych 
i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) w celu 
właściwego traktowania wszelkich naruszeń prawa, w tym tych odnoszących się do kosztów 
doręczania i tłumaczenia dokumentów;

5. Jest przekonana, że we wszystkich państwach członkowskich dane statystyczne powinny 
być gromadzone i udostępniane publicznie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 
i obejmować w szczególności całkowitą liczbę pracowników biur służb socjalnych, liczbę 
dzieci będących co roku adresatami decyzji podejmowanych przez właściwe organy i wyniki 
sporów rodzinnych z udziałem dzieci par mieszanych, a także innych spraw dotyczących 
pieczy, takich adopcja lub umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej bez zgody rodziców, 
w których stronami są rodzice pochodzący z innego państwa; sugeruje, że statystyki te 
powinny być dostępne także w podziale ze względu na różne zmienne społeczno-gospodarcze 
i demograficzne, poczynając od wysokości dochodów rodzin.

6. Podkreśla znaczenie prawa dziecka do bycia wysłuchanym, zapisane w art. 24 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej; przypomina, że zgodnie z art. 23 rozporządzenia Bruksela 
II bis sądy mogą odmówić uznania lub wykonania orzeczenia dotyczącego odpowiedzialności 
rodzicielskiej wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego, jeśli dziecku nie 
zaoferowano możliwości bycia wysłuchanym; podkreśla, że przesłuchanie 
dziecka w postępowaniach w sprawach rodzinnych powinno być rejestrowane; zaleca, aby 
przesłuchanie było przeprowadzane bez obecności rodziców, co ma zapobiegać wywieraniu 
wpływu na dziecko i konfliktom lojalności, z którymi musiałoby się zmagać dziecko; jest 
zdania, że zarejestrowane przesłuchanie musi zostać udostępnione wszystkim 
zaangażowanym stronom w celu zagwarantowania pełnej bezstronności i przejrzystości;

7. Zwraca się do państw członkowskich, by wyznaczyły wyspecjalizowane izby w sądach 
rodzinnych lub organy mediacji transgranicznej, które będą zajmowały się rozpatrywaniem 
transgranicznych spraw dotyczących dzieci; podkreśla, że właściwe monitorowanie sytuacji 
po wydaniu orzeczenia ma kluczowe znaczenie, także w przypadku kontaktu z rodzicami;

8. Przypomina liczne petycje w sprawie niemieckiego systemu Jugendamtu, złożone przez 
rodziców narodowości innej niż niemiecka, w których skarżą się oni na to, że są 
systematycznie dyskryminowani w decyzjach wydawanych w ramach sporów rodzinnych 
z udziałem dzieci par mieszanych; wzywa wszystkie właściwe organy niemieckie do 
zaoferowania pełnej współpracy na szczeblu UE, aby wyjaśnić całą sytuację, począwszy od 
dostarczenia wszelkich użytecznych danych i informacji na ten temat; i podjęcia 
zdecydowanych kroków w swojej administracji w celu skorygowania stwierdzonych 
niedociągnięć w tej dziedzinie;

9. Wyraża głębokie ubolewanie z powodu cięć budżetowych spowodowanych środkami 
oszczędnościowymi przyjętymi na szczeblu unijnym i krajowym, negatywnie wpływających 
na krajowe usługi społeczne, co przekłada się między innymi na zwiększone obciążenie pracą 
każdego pracownika socjalnego, jeśli chodzi o liczbę spraw dotyczących dzieci; zauważa, że 
cała procedura w sprawach związanych z dziećmi, które to sprawy są tak wyjątkowo 
delikatne społecznie, musi być wolna od wszelkich prywatnych interesów finansowych, 
i w związku z tym agencje zajmujące się umieszczaniem dzieci w placówkach powinny mieć 
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charakter państwowy; biorąc pod uwagę poważne skutki społeczno-gospodarcze takich 
decyzji (również dla społeczeństwa jako całości, jeśli wziąć pod uwagę dane zagregowane), 
kluczową rolę odgrywa podejście prewencyjne obejmujące wczesne monitorowanie wraz 
z systemami ostrzegania i wystarczającymi wstępnymi środkami przeciwdziałającymi utracie 
pieczy nad dzieckiem; podejście takie powinno zostać niezwłocznie wprowadzone przez 
właściwe organy; wzywa właściwe organy krajowe do zapewnienia mechanizmów 
odpowiedniego wsparcia społecznego, zwłaszcza dla mniej uprzywilejowanych rodzin lub 
osób, w przypadku których zachodzi ryzyko wykluczenia, aby zapobiec również ostatecznej 
formie dyskryminacji społeczno-gospodarczej;

10. Wzywa państwa członkowskie do poprawy jakości usług społecznych, a UE – do 
przyjęcia ukierunkowanych środków wsparcia w celu zagwarantowania możliwości 
właściwej oceny indywidualnych przypadków dotyczących dobrostanu dzieci, przy 
zapewnieniu, że jest to całkowicie wolne od presji polityczno-finansowej; podkreśla potrzebę 
odejścia od sytuacji, w której na decyzje takie wpływ mają ograniczenia budżetowe lub 
ewentualna odpowiedzialność prawna związana z pewnymi (a nie innymi) wyborami, co 
może prowadzić do podejmowania (w sposób zamierzony lub niezamierzony) stronniczych 
decyzji; zachęca do inicjowania opartych na konkretnych faktach i danych liczbowych 
kampanii publicznych, które mogą stanowić równowagę dla wyobrażeń tworzonych na 
podstawie konkretnych przypadków przez niektóre media doszukujące się sensacji;

11. Uważa, że dla transgranicznych sporów rodzinnych z udziałem dziecka niezwykle ważne 
są znormalizowane procedury, w tym konkretne protokoły, wraz z wytycznymi i tablicami 
wyników służącymi zminimalizowaniu ryzyka subiektywności, jak również skuteczne 
szkolenia i podejście, w ramach którego wszyscy krajowi pracownicy socjalni uczą się przez 
całe życie;

12. Zaleca ustanowienie progów czasowych dla trwania każdego etapu 
postępowania w transgranicznych sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem; uważa, że 
przed decyzją o zastosowaniu jakichkolwiek trwałych rozwiązań, takich jak adopcja, 
przeprowadzić należy stosowną ponowną ocenę sytuacji rodziny biologicznej – w tym 
stosowności bliskich krewnych do podjęcia się opieki nad dzieckiem;

13. Podkreśla, że w celu poszanowania różnorodności kulturowej i ochrony dziedzictwa 
jednostki, należy wprowadzić mechanizmy gwarantujące możliwość odpowiedniego kontaktu 
pomiędzy rodzicem i dzieckiem we wspólnym dla nich języku; podkreśla, że 
jeżeli w następstwie ustaleń dotyczących pieczy zastępczej lub adopcji, umieszczenie dziecka 
poza rodziną biologiczną zostanie uznane za nieuniknione, dzieciom takim należy zaoferować 
najlepsze możliwości utrzymania związków z kulturą, z której się wywodzą, oraz nauki 
języka ojczystego i posługiwania się nim; za istotny pierwszy krok, o który są proszone 
organy państw członkowskich uczestniczące w postępowaniach dotyczących opieki nad 
dzieckiem, uważa dołożenie wszelkich możliwych starań, by unikać rozdzielania rodzeństwa;

14. Apeluje o skuteczniejszą współpracę dwustronną między państwami członkowskimi i ich 
systemami sądownictwa, która ma służyć lepszemu zrozumieniu przez obywateli i organy 
przepisów obowiązujących w różnych państwach; w związku z tym uważa, że dodatkowo 
ulepszyć należy informowanie, komunikację, poradnictwo i doradztwo, aby zwiększać 
świadomość i zapewnić najlepsze wsparcie dla obywateli i organów;

15. Aby przyczynić się do wyjaśnienia przypadków uprowadzenia niemowląt i dzieci, wzywa 
do utworzenia ogólnie dostępnych banków DNA – zapewniających m.in. możliwość 
bezpłatnego pobierania próbek DNA i wykonywania zalecanych badań wobec 
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zaangażowanych w te przypadki rodzin – oraz, w miarę dostępności potrzebnych zasobów, 
europejskiej bazy danych, jako jednego z możliwych środków wchodzących w zakres 
współpracy policyjnej i sądowej w tej dziedzinie na szczeblu UE;

16. Wzywa wszystkie zaangażowane instytucje do poważnego rozważenia tych zaleceń 
i sposobu skutecznego ich wprowadzenia w życie, a zwłaszcza wzywa do tego państwa 
członkowskie w kontekście ulepszenia systemów sądowych i administracyjnych w tym 
zakresie; wzywa Komisję do uwzględnienia tych rozważań w miarę 
możliwości w przeglądzie rozporządzenia Bruksela II bis;

17. Zaleca, by petycje dotyczące Jugendamtu uznane za dopuszczalne przekazywano do 
Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży tytułem 
informacji, zgodnie z porozumieniem zawartym między minister Kristiną Schroeder 
i komisarz Viviane Reding;

18. Jest głęboko przekonana, że UE powinna ściślej monitorować i sprawdzać procedury 
i konkretne praktyki w zakresie prawa rodzinnego o skutkach transgranicznych przyjęte przez 
właściwe organy państw członkowskich, które mają wpływ na decyzje dotyczące 
odpowiedzialności rodzicielskiej, prawa do odwiedzin i zobowiązań alimentacyjnych, w celu 
dopilnowania, by takie procedury i praktyki nie były dyskryminujące, a tym samym by były 
zabezpieczone wszelkie powiązane prawa podstawowe;

19. Wzywa państwa członkowskie do dostarczenia wykazu struktur wsparcia dla rodziców 
będących obcokrajowcami, którym może grozić pozbawienie ich praw rodzicielskich;

20. Uważa, że z myślą o osiągnięciu pełnej przejrzystości władze hiszpańskie powinny 
w pełni wdrożyć zalecenia grupy roboczej ONZ ds. przymusowych lub wymuszonych 
zaginięć odnoszące się do przypadków „skradzionych dzieci”, zapewniając najlepszą 
współpracę i skuteczną pomoc dla obywateli, którzy zgłosili przypadki zniknięcia dzieci;

21. Zaleca ustanowienie w państwach członkowskich ośrodków wsparcia dla rodzin, 
oferujących kompleksowe porady świadczone przez międzynarodowe i interdyscyplinarne 
zespoły prawników, pracowników socjalnych i psychologów wobec mobilnych rodzin z UE 
wymagających wsparcia w ich współpracy ze służbami socjalnymi; wzywa Komisję do 
finansowania organizacji pozarządowych zapewniających praktyczne wsparcie mobilnych 
rodzin w korzystaniu z ich praw wynikających z obywatelstwa Unii;

22. Zaleca, by nie uznawać za rozstrzygnięte petycji, w których poruszono kwestie nadal 
wymagające wyjaśnienia, i w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków na rzecz skuteczniejszego reagowania na wszelkie stwierdzone 
problemy, a w efekcie – ostatecznego ich rozwiązywania. 
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