
PŘÍLOHA (Písemné odpovědi)

OTÁZKY KOMISI

Otázka č. 49, kterou pokládá Konrad Szymański (H-0222/10)

Předmět: Diskriminace polských občanů ze strany německého úřadu péče o děti a
mládež (Jugendamt)

Komise opakovaně uvedla, že si je vědoma problémů, které se vyskytují v souvislosti s
činností německého úřadu péče o děti a mládež (Jugendamt) v přeshraničních otázkách.

Jaká opatření Komise v této záležitosti přijala s ohledem na svůj závazek chránit práva dětí
před jakoukoli formou diskriminace a nerovného zacházení?

Jakým způsobem hodlá Komise podpořit výměnu zkušeností mezi německými a polskými
soudci, která by vedla ke zlepšení politiky soudů, v souladu s původním tvrzením komisaře
Jacquese Barrota v jeho odpovědi ze dne 15. prosince 2008 (E-5951/08)?

Sdílí Komise názor, že povinnost používat německý jazyk v případě návštěvy polského
rodiče může vést ke zhoršení psychického stavu dítěte, ohrožuje jeho práva a svobodu a
je výrazem jazykové diskriminace?

Odpověď

(CS) Komise by chtěla pana poslance ujistit, že ochrana práv dětí je prioritou její činnosti.
Komise je v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, s Úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod a s Úmluvou Organizace spojených národů (OSN) o
právech dítěte zavázána chránit děti před jakoukoli formou diskriminace a nerovného
zacházení.

EU si je vědoma potíží, které mohou existovat v přeshraničních situacích, a chce evropským
občanům usnadnit život, proto je cílem Evropské unie v oblasti rodinného práva vytvořit
v rámci evropského soudního prostoru společná pravidla. Nařízení (ES) č. 2201/2003(1)

stanoví společná pravidla týkající se příslušnosti soudů, které rozhodují ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, a zajišťuje, aby soudní rozhodnutí
přijatá ve věcech týkajících se rodinného práva byla uznána a vykonávána i v jiných
členských státech.

Nařízení (ES) č. 2201/2003 obsahuje zvláštní mechanismus týkající se přístupových práv,
a to tím, že stanovuje, aby bylo nařízení soudu vydané v jednom členském státě automaticky
uznáno a přímo vykonatelné i v jiných členských státech. Tím bude zajištěno, že děti budou
moci udržovat vztahy s oběma rodiči i po rozluce páru, zejména pokud rodiče žijí v různých
členských státech. Postup v rámci výkonu rozhodnutí se však řídí právem členského státu
výkonu rozhodnutí. Soudy členského státu výkonu rozhodnutí mohou rovněž stanovit
praktické podmínky organizace výkonu práv na přístup.

Problémy zmiňované panem poslancem se týkají výkonu práva na přístup, a vztahují se
tedy na použití vnitrostátního práva ze strany vnitrostátních orgánů.

(1) Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve
věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, Úř. věst. L 338,
23.12.2003.
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Komise usiluje v oblasti své působnosti v rámci nařízení (ES) č. 2201/2003 o zajištění
nejvhodnějšího používání tohoto nařízení. Podle článku 58 nařízení se pravidelně scházejí
ústřední orgány, které mají v jednotlivých členských státech na starosti jeho provádění.
Poslední setkání ústředních orgánů se konalo dne 2. března 2010. V této souvislosti byly
uspořádány dvoustranné schůzky ústředních orgánů, na kterých se jejich účastníci zabývali
projednávanými případy. Tuto skutečnost považovali účastníci za úspěch a tyto dvoustranné
schůzky se budou pravděpodobně konat i na dalších setkáních. Komise rovněž vítá všechny
iniciativy členských států, které umožní v této věci mezi členskými státy výměnu informací
a spolupráci.

Komise již dříve prošetřovala otázku údajné diskriminace rodičů, kteří nejsou Němci a po
kterých německé orgány požadují, aby na některých zorganizovaných setkání pod
dohledem Jugendamt komunikovali se svými dětmi jen v němčině.

Německé orgány poskytly písemná vyjádření k těmto případům Petičnímu výboru(2) i
Komisi. Podle těchto vyjádření mají německé orgány při veškeré své činnosti týkající se
dětí na zřeteli v prvé řadě nejlepší zájmy dítěte. Podle německých orgánů je možné, že
právo návštěvy je vykonáváno pod dohledem, aby tak bylo dítě chráněno před nebezpečím
únosu, negativními vlivy atd. V těchto případech může být výjimečně nařízeno používat
výhradně německý jazyk, pokud by byly další náklady pro německé úřady příliš vysoké.
Za účelem ochrany nejlepších zájmů dítěte lze vzít v úvahu také úplný zákaz kontaktů s
rodičem.

*
*     *

(2) Petice 38/2006.
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