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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0090/2020 af B.K., tysk statsborger, om påståede krænkelser 
af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder fra den tyske 
børne- og ungdomsforsorgs side

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den tyske børne- og ungdomsforsorg fuldstændig ignorerer ethvert 
hensyn til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Hun hævder, at 
domstolene manipuleres og vildledes af usandheder, og at børne- og ungdomsforsorgen 
krænker en hvilken som helst lov for at nå deres mål om at anbringe børn i institutioner eller 
plejefamilier, idet de ser fuldstændig bort fra børnenes tarv. Andrageren anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at gribe ind og sætte en stopper for de kvaler, børn udsættes for, 
forskelsbehandlingen af forældre og manipulationen af domstolene.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. juni 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Den Europæiske Union ingen beføjelser til at gribe ind i en sag, som ikke 
er omfattet af EU-retten. 

Det er medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at de opfylder deres forpligtelser med hensyn til 
beskyttelse af barnets rettigheder og forældrenes grundlæggende rettigheder – på grundlag af 
internationale konventioner og national lovgivning – i sager som omhandlet i andragendet. I 
overensstemmelse med disse konventioner skal medlemsstaterne sikre, at barnets tarv 
kommer i første række i alle handlinger vedrørende børn.
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EU-retten regulerer ikke afgørelser truffet af kompetente nationale myndigheder vedrørende 
forældreansvar og forældremyndighed, når der ikke er noget grænseoverskridende element. 
EU-retten, navnlig forordning (EF) nr. 2201/2003 ("Bruxelles IIa-forordningen")1, er 
begrænset til fælles regler om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
eksisterende retsafgørelser i en anden medlemsstat og grænseoverskridende samarbejde i 
visse situationer, som ikke er relevante i den foreliggende sag.

Konklusion

Af ovennævnte årsager er det ikke muligt for Kommissionen at følge op på de 
problemstillinger, som andrageren rejser.

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Unionen ingen beføjelser til at gribe ind i denne sag. 

1 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse 
af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1347/2000, EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1-29 (den såkaldte "Bruxelles IIa-forordning").


