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Suġġett:

Il-protezzjoni tal-aħjar interess tat-tfal bejn il-fruntieri fl-Ewropa

Minħabba t-tħassib pubbliku li qed jiżdied, kif manifestat b'għadd li qed jiżdied ta' petizzjonijiet
indirizzati lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill qed jintalab jieħu pożizzjoni dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:
1.

Fid-dawl tal-Artikolu 81 tat-TFUE dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili, il-Kunsill
biħsiebu jintegra prinċipji u linji gwida marbuta mal-kooperazzjoni f'materji transfruntieri li jittrattaw
it-tfal, bħall-iżgurar tal-ħarsien tal-għaqda tal-familja meta dan ikun possibbli qabel ma tfal
jingħataw għall-adozzjoni u dejjem b'kunsiderazzjoni tal-aħjar interess tat-tfal? Jekk iva, il-Kunsill
jipprevedi t-titjib tal-kooperazzjoni f'dan il-qasam biex jinkludi dawn il-prinċipji u linji gwida integrati
sabiex japplikaw ukoll f'każijiet li ma jinvolvux materji transfruntieri?

2.

Il-Kunsill irid jiffaċilita d-djalogu u l-kondiviżjoni tal-aħjar prassi fir-rigward tal-iżvilupp ta' politiki li
jappoġġaw il-familji fil-bżonn sabiex ikunu jistgħu jrabbu t-tfal tagħhom u biex it-tfal ma jittiħdux
mill-ġenituri u jingħataw għall-adozzjoni?

3.

Il-Kunsill jipprevedi l-monitoraġġ u l-koordinazzjoni fir-rigward tal-funzjonament tas-servizzi ta'
welfare tat-tfal fl-Istati Membri kollha tal-UE, b'enfasi partikolari fuq il-prassi tal-adozzjoni li
jittrattaw każijiet transfruntieri, sabiex ikun żgurat li jitħares l-aħjar interess tat-tfal filwaqt li jiġu
rispettati t-tradizzjonijiet kulturali u soċjali diverġenti fl-UE kollha?

4.

Il-Kunsill, b'konformità mal-Konvenzjoni ta' The Hague, jikkunsidra l-istabbiliment ta' qrati
speċjalizzati tal-familja li jittrattaw każijiet transfruntieri ta' sekwestru tat-tfal, sabiex jiġu żgurati
koerenza u proċedura rapida ta' ritorn f'tali każijiet transfruntieri u biex jitħeġġeġ l-iskambju talaħjar prassi bejn dawk il-qrati?

5.

Il-Kunsill jista' jelabora dwar jekk jappoġġax kwalunkwe inizjattiva fl-Ewropa kollha mmexxija millKummissjoni bl-għan li jiġi varat portal web li fih informazzjoni legali rilevanti dwar il-proċeduri ta'
adozzjoni tal-Istati Membri, kif ukoll l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet rilevanti li wieħed jista' jirrikorri
għandhom f'każijiet ta' sekwestri transfruntieri jkunu elenkati b'mod ċar u aċċessibbli?
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