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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de eerbiediging van het recht van 
kinderen op een gezin wanneer hun ouders uit elkaar gaan

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het debat over co-ouderschap bijzonder relevant is vandaag, gezien het 
historisch lage percentage huwelijken en het relatief hoge aantal mislukte relaties en 
huwelijken;

B. overwegende dat uit studies blijkt dat kinderen die na een scheiding afwisselend bij de 
ene en de andere ouder wonen en ongeveer evenveel tijd bij beide ouders doorbrengen, 
op het gebied van welzijn en mentale gezondheid beter af zijn dan kinderen die het 
grootste deel van de tijd of uitsluitend bij een van de ouders wonen;

C. overwegende dat instanties voor kinderbescherming vaak worden geconfronteerd met 
moeilijke situaties wanneer ze kinderen proberen te beschermen, en dat kinderen 
krachtens het internationaal recht enkel wegens dwingende redenen mogen worden 
weggehaald uit hun gezin;

1. dringt er bij de lidstaten op aan om ouders van meet af aan en in elke fase van een 
kinderrechtelijke procedure volledig en duidelijk te informeren omtrent de procedure en 
de mogelijke consequenties daarvan;

2. vraagt de Raad om verslag uit te brengen over de specifieke acties die de lidstaten 
ondernemen om synergieën tot stand te brengen tussen de 28 nationale stelsels voor 
kinderbescherming;

3. verzoekt de Commissie een duidelijke en laagdrempelige gids op te stellen met 
praktische informatie voor EU-burgers over de institutionele regelingen in verband met 
kinderbescherming;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.


