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Предложение за резолюция на Европейски парламент относно зачитането на 
правото на детето на семейство след раздялата на родителите

Европейският парламент,

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че понастоящем дебатът за споделянето на родителските права 
е от особено значение, като се имат предвид рекордно ниските проценти на 
браковете и относително високите нива на раздели сред семейните и несемейните 
двойки;

Б. като има предвид, че неотдавнашни проучвания показаха, че децата, чиито 
условия на живот след раздяла на родителите включват редуване на родителите, 
прекарване на приблизително еднакво време с двамата родители, отчитат по-
голямо благосъстояние и по-добро психично здраве, отколкото децата, които 
живеят предимно или изключително с един родител;

В. като има предвид, че макар агенциите за закрила на детето често да са изправени 
пред трудни ситуации за предпазване на децата от вреди, отстраняването на 
децата от семейството без непреодолими причини противоречи на 
международното право;

1. настоятелно призовава държавите членки да осигурят на родителите от самото 
начало и във всеки етап на производствата, свързани с деца, пълна и ясна 
информация относно производствата и относно възможните последствия от тях;

2. призовава Съвета да докладва за конкретните дейности, които се изпълняват от 
държавите членки с цел да се постигне взаимодействие между 28-те национални 
системи за закрила на детето;

3. изисква от Комисията да изготви ясно и лесно достъпно ръководство с 
практическа информация за гражданите на ЕС относно институционалните 
договорености във връзка със закрилата на детето;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.


