
ANEXĂ (Răspunsuri scrise)

ÎNTREBĂRI ADRESATE COMISIEI

Întrebarea nr. 49 adresată de Konrad Szymański (H-0222/10)

Subiect: Discriminarea cetățenilor polonezi de către serviciile germane de asistență
socială pentru copii și tineri (Jugendamt)

Comisia a afirmat în mai multe rânduri că este la curent cu problemele legate de activitățile
serviciilor germane de asistență socială pentru copii și tineri (Jugendamt) în cazurile
transfrontaliere.

Ținând cont de angajamentul său de a proteja drepturile copiilor de orice formă de
discriminare și tratamente inegale, ce măsuri a luat Comisia în acest sens?

Cum intenționează Comisia să susțină schimburile de experiență între judecătorii germani
și polonezi în vederea ameliorării politicii judiciare în conformitate cu declarația făcută
inițial de comisarul Jacques Barrot în răspunsul său din 15 decembrie 2008
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2008-5951&language=RO")?

Este și Comisia de părere că obligația de a vorbi în germană în cursul vizitei unei rude
poloneze poate dăuna situației psihologice a unui copil, îi încalcă drepturile și libertățile
și constituie o discriminare pe motive lingvistice?

Răspuns

(EN) Comisia ar dori să asigure distinsul deputat că protecţia drepturilor copilului este o
prioritate a activităţii sale. Comisia se angajează să protejeze copiii împotriva oricărui tip
de discriminare şi tratament inegal în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale şi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) privind drepturile copilului.

Conştient de dificultăţile care pot exista în situaţii transfrontaliere, şi pentru a facilita viaţa
cetăţenilor europeni, obiectivul Uniunii Europene în materie de drept al familiei este de a
stabili norme comune în cadrul spaţiului judiciar european. Regulamentul (CE) nr.
2201/2003(1) stabileşte norme comune privind competenţa instanţelor judecătoreşti care
se ocupă de chestiuni matrimoniale şi în materie de răspundere părintească, şi asigură că
hotărârile judecătoreşti pronunţate în materie de familie sunt recunoscute şi executate în
celelalte state membre.

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 include un mecanism special cu privire la drepturile de
acces, prevăzând că un ordin judecătoresc emis într-un stat membru este recunoscut în
mod automat şi este direct executoriu în alte state membre, astfel încât să se asigure că
copiii pot menţine relaţia lor cu cei doi părinţi după separarea cuplului, în special atunci
când acei părinţi locuiesc în state membre diferite. Procedura de executare este, totuşi,
reglementată de legea statului membru de executare. Instanţele din statul membru de
executare pot, de asemenea, să decidă modalităţile practice de organizare a exercitării
dreptului de acces.

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea
hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1347/2000, JO L 338, 23.12.2003.
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Problemele citate de distinsul deputat se referă la aplicarea drepturilor de acces şi, astfel,
privesc aplicarea legislaţiei naţionale de către autorităţile naţionale.

În domeniul său de competenţă, Comisia îşi continuă eforturile în cadrul Regulamentului
(CE) nr. 2201/2003 pentru a asigura cea mai bună aplicare a prezentului regulament. În
conformitate cu articolul 58 din regulament, autorităţile centrale, care sunt responsabile
în fiecare stat membru de punere sa în aplicare, se întrunesc în mod regulat. Ultima întrunire
a autorităţilor centrale a avut loc la 2 martie 2010. În acel context au fost organizate întâlniri
bilaterale între autorităţile centrale pentru a se ocupa de cauzele aflate pe rol. Această
iniţiativă a fost considerată un succes de către participanţi, şi este posibil să fie reluată în
cadrul întrunirilor viitoare. Comisia salută, de asemenea, toate iniţiativele luate de statele
membre care ar putea permite schimburi şi cooperare între statele membre în acest domeniu.

Comisia s-a informat în prealabil cu privire la problema presupusei discriminări a părinţilor
non-germani cărora autorităţile germane le solicită să comunice cu copiii lor doar în limba
germană în cadrul unor reuniuni organizate si supravegheate de către Jugendamt (Oficiul
german de asistenţă socială pentru copii şi tineret).

Autorităţile germane au comunicat observaţiile lor scrise cu privire la aceste cazuri Comisiei
pentru petiţii(2), precum şi Comisiei. Potrivit acestor observaţii, autorităţile germane iau
în considerare în primul rând cele mai bune interese ale copilului în toate acţiunile care
privesc copiii. Potrivit autorităţilor germane, este posibil ca dreptul la o vizită să fie exercitat
sub supraveghere pentru a proteja un copil de riscul de răpire, influenţe negative etc. În
aceste cazuri, folosirea exclusivă a limbii germane poate fi impusă în mod excepţional
atunci când taxele suplimentare pentru administraţia germană ar fi excesive. Interzicerea
totală a contactelor cu un părinte poate fi, de asemenea, luată în considerare în scopul de
a proteja cele mai bune interese ale copilului.

*
*     *

(2) Petiţia nr. 38/2006.
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