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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η 

Ρουμανία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση 

της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα 

αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών 

(COM(2017)0360 – C8-0234/2017 – 2017/0150(NLE)) 

(Διαβούλευση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2017)0360), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα 

αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 

με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0234/2017), 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου1 σχετικά με την αποκλειστική εξωτερική 

αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δήλωση αποδοχής προσχώρησης στη 

σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 78γ και 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0364/2017), 

1. εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς τη Ρουμανία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών 

στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής 

παιδιών· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 

και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο μόνιμο 

γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. 

                                                 
1 Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς 

απαγωγής παιδιών αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας. Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σύμβαση αυτή θεσπίζει ένα σύστημα που παρέχει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δυνατότητα 

να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης σε καταστάσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών. 

Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν συχνά σε περιπτώσεις ζευγαριών που χωρίζουν. Εάν η 

μητέρα και ο πατέρας προέρχονται από διαφορετικά κράτη ενδέχεται να μπουν στον 

πειρασμό να εκμεταλλευτούν την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών αυτών για να 

εξασφαλίσουν την επιμέλεια του παιδιού. Εμφανίζονται πολύ συχνά στον τύπο περιπτώσεις 

διεθνούς απαγωγής παιδιών μετά από ένα χωρισμό ή διαζύγιο. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις περιπτώσεις αυτές έγκειται στην εθνική μεροληψία που 

χαρακτηρίζει τα νομικά συστήματα των μεμονωμένων κρατών.  Συμβαίνει συχνά τα 

δικαστήρια αμφοτέρων των ενδιαφερομένων κρατών να δηλώνουν αρμόδια, ενώ το κάθε 

δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια του παιδιού στον γονέα που είναι υπήκοος του κράτους 

του δικαστηρίου. 

Η σύμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών σε διεθνές επίπεδο, 

ορίζοντας ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια και εφαρμοστέα η νομοθεσία του κράτους, στο 

οποίο διαμένει το παιδί. Η σύμβαση θεσπίζει επίσης ένα σύστημα, το οποίο εξασφαλίζει την 

άμεση επιστροφή του απαχθέντος παιδιού. 

Η ΕΕ έχει επί του παρόντος την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, όπως 

επιβεβαιώθηκε από το  Δικαστήριο της ΕΕ στη γνώμη 1/13. Τα κράτη μέλη επομένως, δεν 

ενεργούν πλέον για λογαριασμό τους. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η σύμβαση δεν 

προβλέπει την αυτόνομη δράση των διεθνών οργανισμών. 

Η Χιλή κατέθεσε το έγγραφο προσχώρησής της στη σύμβαση της Χάγης του 1980 στις 23 

Φεβρουαρίου 1994. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για τη Χιλή την 1η Μαΐου 1994. Η σύμβαση 

του 1980 ισχύει ήδη μεταξύ της Χιλής και 27 κρατών μελών της ΕΕ. Μόνο η Ρουμανία δεν 

έχει αποδεχτεί ακόμα την προσχώρηση της Χιλής στη σύμβαση. 
 

Η Ισλανδία κατέθεσε το έγγραφο προσχώρησής της στη σύμβαση της Χάγης του 1980 στις 

14 Αυγούστου 1996. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για τη Ισλανδία την 1η Σεπτεμβρίου 1996. Η 

σύμβαση του 1980 ισχύει ήδη μεταξύ της Ισλανδίας και 27 κρατών μελών της ΕΕ. Μόνο η 

Ρουμανία δεν έχει αποδεχτεί ακόμα την προσχώρηση της Ισλανδίας στη σύμβαση. 

 

Οι Μπαχάμες κατέθεσαν το έγγραφο προσχώρησής τους στη σύμβαση της Χάγης του 1980 

την 1η Οκτωβρίου 1993. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για τις Μπαχάμες την 1η Ιανουαρίου 

1994. Η σύμβαση του 1980 ισχύει ήδη μεταξύ των Μπαχαμών και 26 κρατών μελών της ΕΕ. 

Μόνο η Δανία και η Ρουμανία δεν έχουν αποδεχτεί ακόμα την προσχώρηση των Μπαχαμών 

στη σύμβαση.  
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Δεδομένου ότι το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής παιδιών εμπίπτει στην αποκλειστική 

εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση σχετικά με το αν θα γίνει 

αποδεκτή η προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών πρέπει να ληφθεί σε 

επίπεδο ΕΕ με απόφαση του Συμβουλίου. Η Ρουμανία θα πρέπει, συνεπώς, να προβεί σε 

δήλωση αποδοχής σχετικά με την προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών 

προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η αποδοχή εκ μέρους της Ρουμανίας θα καταστήσει εφαρμοστέα τη σύμβαση του 1980 

μεταξύ των Μπαχαμών και όλων των κρατών μελών της ΕΕ εκτός της Δανίας. Όσον αφορά 

τη Χιλή και την Ισλανδία, η σύμβαση του 1980 θα καταστεί εφαρμοστέα ως προς όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη η προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών 

στη σύμβαση. Ο εισηγητής προτείνει, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την 

πρόταση χωρίς τροποποιήσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παρέχεται προστασία στα 

παιδιά αυτά σε όλη την ΕΕ. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τίτλος Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η 

Ρουμανία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών στη 

σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς 

απαγωγής παιδιών 
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