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Szanowny Panic Przewodnicza^cy,

Jako pose! na Sejm od wielu lat otrzymuje niepokoja_ce sygnaly o sprawach

polskich matek przebywaja_cych w innych paristwach Unii Europejskiej, zwlaszcza

w Niemczcch, ktoryrn tamtcjszc wladze uniemozliwiaja_ wyjazd z dziecmi do Polski,

oraz polskich dzieci, ktore wbrew swojemu dobru sa_ wywozone z naszego kraju przez

ojcow-cudzoziemcow albo w zwia_zku z tzw. adopcjami zagranicznymi. O sprawach

tych pisal do mnie takze Pan Roman Poturalski, ktorego zaangazowanie na rzecz

przeciwdzialania wspomnianym patologiom jest znane wielu poslom.

List, ktory niedawno otrzymaiem i ktorego kopit^ zal^czam, Pan Roman

Potuaralski napisal w imieniu Stowarzyszenia Wolne Spoleczeristwo z siedziba_

w Poznaniu. W konkluzji listu zawarto kierowana_ do mnie prosb? o poparcic wniosku

Stowarzyszenia ,,o przcprowadzenie jawnej parlamentarnej dyskusji" nad petycja.

,,w sprawie wysta_pieri skargowych Rzeczypospolitej na naruszanie praw polskich dzieci

w Republicc I('ederalnej Niiemiec".

Chociaz nie znam konkretnej petycji, o ktorej jest mowa w przytoczonym liscie,

jcstem przekonany, zc wskazane na wst^pie problemy powinny bye przedmiotem

szczegolnej i stalej troski poslow. Za godne rozwazenia uwazam omowienie tych

problemow na wspolnym posiedzcniu wlasciwych komisji sejmowych z udzialem



przedstawicieli resortow sprawiedliwosci i spraw zagranicznych, zainteresowanych

organizacji pozarza_dowych, pokrzywdzonych oraz mediow. Bardzo potrzebne wydaje

sie. w tym kontekscie upowszechnianie wiedzy o dzialaniach podejmowanych przez

polskie wladze oraz o tym, na jaka. konkretna. pomoc ze strony naszego paristwa moga,

liczyc osoby pokrzywdzone przez wspomniane patologie. Pozwalam sobie prosic Pana

Przewodnicza_cego o poswic_cenie tym sprawom szczegolnej uwagi.

Prosilbym takze o ustosunkowanie sie przez prezydium Komisji do Spraw Petycji

do postulatow zawartych w konkluzji 2ata_czonego listu oraz zawiadomienie

Stowarzyszenia Wolnc Spoleczeristwo o zajejym stanowisku. Be^de wdzi^czny

za udostQpnienie mi kopii korespondencji.
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