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WSKAZÓWKI 

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. uważa, że dobro dziecka jest sprawą najwyższej wagi i musi stanowić najważniejsze 

kryterium przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących adopcji dziecka; 

wzywa państwa członkowskie do dopilnowania wdrożenia praw dzieci do wyrażenia 

ich opinii i do uwzględnienia ich odpowiednio do wieku i dojrzałości dzieci, jak 

zapisano w art. 24 Karty praw podstawowych; 

2. twierdzi, że w Unii nie ma mechanizmu regulującego automatyczne uznawanie 

krajowych orzeczeń o adopcji wydanych w państwach członkowskich, co stanowi 

barierę dla swobodnego przemieszczania się rodzin; kładzie nacisk na absolutną 

konieczność zapewnienia pewności prawa oraz pełnego poszanowania zasad 

wzajemnego uznawania i wzajemnego zaufania w obszarze transgranicznego uznawania 

adopcji krajowej, aby chronić prawa rodziców i dzieci, przestrzegając jednocześnie 

przepisów prawa Unii dotyczących obywatelstwa europejskiego, a także Karty praw 

podstawowych; uważa, że państwa członkowskie powinny dopilnować, by 

egzekwowanie swobody przemieszczania się i swobody wyboru miejsca zamieszkania 

nie stanowiło zagrożenia dla prawa do życia rodzinnego; 

3. zauważa, że w celu zapewnienia ochrony dobra dziecka konieczna jest ściślejsza 

współpraca między europejskimi sędziami w tej dziedzinie; 

4. apeluje do państw członkowskich o unikanie rozbudowanej biurokracji w procesie 

uznawania adopcji międzynarodowych uznanych już przez inne państwo członkowskie, 

aby zapewnić prawidłowe wdrażanie konwencji haskiej z 1993 r.; zwraca się do państw 

członkowskich o zachęcanie państw, które nie są jej stronami, do dołączenia do 

konwencji haskiej z 1993 r., co zagwarantuje, że wszystkie dzieci i inne zaangażowane 

podmioty będą korzystały z przysługujących im praw oraz minimalnych standardów 

proceduralnych i terminów gwarantujących te prawa, a także przyczyni się do 

uniknięcia równoległego systemu o mniejszych gwarancjach;  

5. apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie pełnego i efektywnego 

stosowania w razie potrzeby art. 15 dotyczącego przekazania sprawy do sądu lepiej 

umiejscowionego do rozpatrzenia sprawy i art. 55 dotyczącego zasad współpracy w 

przypadkach charakterystycznych dla spraw z zakresu odpowiedzialności 

rozporządzenia Rady nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji 

oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach 

dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w celu lepszego chronienia dobra dziecka 

i polepszenia koordynacji i współpracy między państwami członkowskimi; 

6. sugeruje opracowanie wspólnych minimalnych standardów dotyczących definicji 

zarówno pojęcia miejsca zwykłego pobytu, jak i pojęcia dobra dziecka; 

7 wzywa państwa członkowskie do sporządzania systematycznych statystyk na temat 

przypadków dzieci, które są obywatelami innego państwa członkowskiego i zostały 

umieszczone w placówce opiekuńczej lub adoptowane; 
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8. apeluje do państw członkowskich o promowanie specjalnego szkolenia dla 

pracowników socjalnych, sędziów, prawników oraz innych zaangażowanych 

urzędników państwowych zajmujących się międzynarodowymi procedurami adopcji 

dzieci w celu zapewnienia im niezbędnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie ochrony praw 

dziecka na szczeblu unijnym i krajowym; 

9. apeluje do państw członkowskich, aby w postępowaniach dotyczących adopcji bez 

zgody, zawierających elementy transgraniczne, systematycznie stosować przepisy 

Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r. oraz dopilnować, żeby 

władze państw pochodzenia odnośnych rodziców były odpowiednio i niezwłocznie 

informowane od samego początku postępowania i podczas całego procesu, w tym o 

przesłuchaniach dziecka, oraz by miały odpowiedni dostęp do postępowania i 

związanych z nim akt; podkreśla znaczenie zapewnienia w razie potrzeby 

odpowiedniego tłumaczenia ustnego i pomocy prawnej; 

10. przyznaje, że o ile procedury niewymagające zgody rodzicielskiej są w pierwszym 

rzędzie pomyślane jako środek ochrony dzieci przed nadużyciami lub poważnym 

zaniedbaniem, to mają one również poważne konsekwencje dla rodziców biologicznych 

i adoptowanych dzieci; podkreśla, że ten rodzaj adopcji, zawsze mając na względzie 

dobro dziecka, oceniane indywidualnie w każdym przypadku i z poszanowaniem prawa 

dziecka do bycia wysłuchanym, powinien być ostatecznością oraz ograniczać się do 

szczególnie wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadków, jeśli wyczerpano 

wszelkie inne możliwości wsparcia rodziny biologicznej; wzywa państwa 

członkowskie, aby promowały takie środki wsparcia lub wspierały go i usprawniały; 

11. zwraca uwagę Komisji Europejskiej, Rady i państw członkowskich na negatywne skutki 

dla rodziców biologicznych i adoptowanych dzieci powodowane rygorystycznym 

stosowaniem adopcji bez zgody rodzicielskiej w niektórych państwach członkowskich; 

wzywa Komisję Europejską do zaproponowania odpowiednich środków w celu zajęcia 

się tymi praktykami podczas planowanej reformy rozporządzenia nr 2201/2003. zwraca 

również uwagę na negatywne skutki bezterminowego umieszczania dzieci w rodzinie 

zastępczej bez zgody rodziców, co jest sprzeczne z przyjętą przynajmniej w niektórych 

państwach członkowskich zasadą, że rodzina zastępcza powinna być środkiem 

tymczasowym; 

12. apeluje do państw członkowskich, aby w przypadku adopcji sierot zupełnych, adopcji 

bez zgody rodziców biologicznych i z zastrzeżeniem możliwości pierwszeństwa dla 

adopcji pasierba osiągnęły one porozumienie co do minimalnej długości 

międzynarodowych procedur adopcyjnych i zagwarantowały, że krewni obojga 

rodziców biologicznych będą uznawani za sprawujących stałą opiekę nad dzieckiem, 

zanim podjęta zostanie jakakolwiek ostateczna decyzja o opiece; zwraca w związku z 

tym uwagę na międzynarodowe standardy i przypomina o art. 8 i 20 Konwencji ONZ o 

prawach dziecka (UNCRC); 

13.  zauważa – w świetle znaczenia zachowania wielojęzyczności i różnorodności 

kulturowej – że dzieci adoptowane lub umieszczone w placówce opiekuńczej muszą 

zachować wystarczające powiązania z ich rdzenną kulturą i nie mogą utracić kontaktu z 

językiem ojczystym, a w szczególności prawo do odwiedzin rodziców biologicznych 

musi być egzekwowane z odpowiednią częstotliwością i w ich własnym języku, chyba 
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że takie kontakty mają dowiedziony szkodliwy wpływ na dziecko, jak np. w 

przypadkach wcześniejszej przemocy lub nadużyć; 

14. apeluje do organów państw członkowskich zaangażowanych w postępowania adopcyjne 

o dołożenie wszelkich starań w celu nierozłączania rodzeństw; przypomina w związku z 

tym o art. 8 UNCRC, podkreślającym obowiązek rządów do poszanowania i ochrony 

tożsamości dziecka, w tym jego stosunków rodzinnych; 

15. w przypadku zezwolenia na przysposobienie małoletnich cudzoziemców będących 

sierotami zupełnymi, przymusowych adopcji bez zgody rodziców biologicznych i z 

zastrzeżeniem adopcji pasierba zdolność dalszej rodziny do sprawowania pieczy 

zastępczej powinni oceniać pracownicy socjalni obydwu zainteresowanych państw 

członkowskich; 

16. wzywa do równego traktowania rodziców posiadających różne obywatelstwo podczas 

postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i adopcji; 

17. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia zgodności ze wszystkimi prawami 

procesowymi krewnych zaangażowanych w postępowanie, którzy są obywatelami 

innego państwa członkowskiego, w tym zapewnienia pomocy prawnej, należytego i 

terminowego informowania o przesłuchaniach, tłumacza ustnego, wszystkich 

dokumentów związanych ze sprawą w ich ojczystym języku itd.; 

18. w przypadku gdy pracownicy socjalni z jednego państwa członkowskiego wyjeżdżają w 

celu ustalenia faktów w sprawie adopcyjnej do innego państwa członkowskiego, wzywa 

państwo wysyłające do poinformowania wszystkich właściwych organów w kraju, w 

którym badana jest sprawa; 

19. zauważa, że polityka oszczędnościowa i wynikające z niej cięcia wydatków stosowane 

przez niektóre państwa członkowskie w związku z wymogami Komisji Europejskiej 

poważnie zagroziły jakości i ilości usług socjalnych; podkreśla znaczenie zapewnienia 

pracownikom socjalnym odpowiednich warunków do dokonywania przez nich oceny 

poszczególnych przypadków, bez poddawania ich jakiejkolwiek presji finansowej czy 

prawnej oraz przy uwzględnieniu dobra dziecka w perspektywie krótko-, średnio- i 

długoterminowej;  

20 podkreśla konieczność ulepszenia struktur wsparcia dla rodzin; zwraca się zatem do 

Komisji i do państw członkowskich o współfinansowanie i promowanie szeregu sieci 

organizacji pozarządowych niosących pomoc obywatelom Unii zamieszkującym wraz z 

rodzinami w innym państwie członkowskim, potrzebującym dodatkowej pomocy w 

związku z współpracą ze służbami socjalnymi ds. dzieci i organami lokalnymi; 

21 wzywa państwa członkowskie do zapewnienia ofiarom przemocy domowej, 

nadużywania alkoholu lub narkotyków, którym odebrano dzieci, realnej szansy na pełny 

powrót do zdrowia, zanim sąd podejmie ostateczną decyzję o adopcji; 

22. wzywa państwa członkowskie, aby w przypadku adopcji uwzględniały jako 

najważniejsze kryterium zgłoszenia dotyczące stosowania przemocy w rodzinie, a 

zwłaszcza przemocy ze względu na płeć lub przemocy seksualnej wobec dzieci, której 

sprawcami są rodzice biologiczni lub którą tolerują bądź ignorują rodzice biologiczni; 
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23. wzywa Komisję Europejską, aby w przypadku skarg dotyczących transgranicznych 

adopcji bez zgody rodzicielskiej przygotowała analizę porównawczą mającą na celu 

zbadanie, czy takie skargi są rzadsze w państwach członkowskich, w których istnieje 

solidna infrastruktura i regulacje dotyczące rodzin zastępczych i innych metod 

sprawowania opieki zamiast adopcji;  

24. wzywa Komisję Europejską do sporządzenia jasnego i łatwo dostępnego przewodnika 

zawierającego praktyczne informacje dla obywateli na temat rozwiązań 

instytucjonalnych w kwestii ochrony dzieci, zwłaszcza w odniesieniu do adopcji bez 

zgody rodzicielskiej i praw rodziców w poszczególnych państwach członkowskich; 

25. wzywa państwa członkowskie do wymiany informacji i prowadzenia kampanii 

uświadamiających wśród obywateli na temat tradycji kulturowych i zasad dotyczących 

wychowywania dzieci stosowanych w innych państwach członkowskich w celu 

informowania rodziców o praktykach, które mogą doprowadzić do odebrania im praw 

rodzicielskich i oddania ich dzieci do adopcji. 
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