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Předmět: Důvodné podezření týkající se možných nesrovnalostí v činnosti norského úřadu na 
ochranu dětí Barnevarnet

Opatření, která přijímá norský úřad na ochranu dětí Barnevarnet, omezují právo některých rodičů, 
kteří jsou občany EU, na kontakt s vlastními dětmi či dokonce vedou k odebírání dětí od rodin, čímž 
jim způsobují stres, jenž by mohl mít vliv na jejich další rozvoj. 

Existují informace o případech, kdy úřad Barnevarnet přistoupil k takovýmto opatřením na základě 
výpovědí učitelů či dětí, aniž by potvrdil, že tato prohlášení byla učiněna v přítomnosti psychologa, 
a aniž by poskytl informace o postupu, v souladu s nímž byla tato prohlášení učiněna, a navíc 
v nepřítomnosti advokáta či právního zástupce rodičů, tak aby bylo zajištěno dodržování správného 
postupu v případě mladistvých.

V situaci, kdy v Norsku žije více než 150 000 občanů EU (tj. 3,5 % celkového počtu obyvatel), kteří 
jsou sociálně a profesně integrováni a jsou pro společnost, v níž žijí, přínosem, představuje činnost 
úřadu Barnevarnet riziko, které ohrožuje rodinný život řady evropských občanů:

Je Komise schopna požádat norské orgány o vysvětlení postupů, které používá úřad Barnevarnet? 

Bere Komise v úvahu možnost rozšíření působnosti bilaterálních smluv se třetími zeměmi, tak aby 
zajistily ochranu práv rodin, u nichž je alespoň jeden člen občanem EU?

Jaké možnosti má Komise k tomu, aby zasáhla, pokud zjistí, že by tyto postupy mohly vést 
k psychické a emocionální traumatizaci nezletilých nebo jejich rodičů?
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