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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000077/2015 

aan de Raad 
Artikel 128 van het Reglement 

Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt 
namens de PPE-Fractie 

Betreft: Grensoverschrijdende bescherming van de belangen van kinderen in Europa  

Kan de Raad een standpunt innemen ten aanzien van de volgende kwesties, gezien de toenemende 
ongerustheid onder burgers, die naar voren komt in een stijging van het aantal aan het Europees 
Parlement gerichte verzoekschriften?  

1. Is de Raad van plan, gezien artikel 81 VWEU over justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, 
om beginselen en richtsnoeren in verband met samenwerking in grensoverschrijdende 
aangelegenheden met betrekking tot kinderen te stroomlijnen, zoals de instandhouding van de 
gezinseenheid (indien mogelijk) voordat een kind wordt opgegeven voor adoptie en het te allen 
tijde vooropstellen van het belang van het kind? Zo ja, is de Raad voornemens de samenwerking 
op dit vlak te intensiveren om deze gestroomlijnde beginselen en richtsnoeren ook te laten gelden 
in gevallen waarin geen sprake is van grensoverschrijdende kwesties? 

2. Is de Raad bereid een dialoog en het delen van optimale werkmethoden mogelijk te maken in 
verband met het opstellen van beleid ter ondersteuning van probleemgezinnen zodat deze ouders 
hun kinderen kunnen opvoeden en kinderen niet uit huis hoeven te worden geplaatst en voor 
adoptie te worden opgegeven? 

3. Is de Raad van zins het functioneren van jeugdzorgdiensten in de EU-lidstaten te volgen en te 
coördineren, met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende adoptiepraktijken, om erop toe 
te zien dat het belang van het kinderen vooropstaat terwijl afwijkende culturele en sociale tradities 
in de EU worden geëerbiedigd?  

4. Wil de Raad in overeenstemming met het Verdrag van Den Haag overwegen om 
gespecialiseerde rechtbanken voor familiezaken aan te wijzen die zich bezighouden met 
ontvoeringen over de grens, om de coherentie en een snelle terugkeerprocedure in dergelijke 
grensoverschrijdende gevallen te waarborgen en de uitwisseling van optimale werkmethoden 
tussen die rechtbanken te stimuleren? 

5. Is de Raad voorstander van een eventueel door de Commissie geleid Europees initiatief dat 
gericht is op het opzetten van een webportaal waarin een duidelijk en toegankelijk overzicht wordt 
gegeven van relevante juridische informatie over de in de lidstaten bestaande adoptieprocedures, 
alsmede van de bevoegde autoriteiten en instellingen waartoe mensen zich kunnen wenden in 
het geval van ontvoeringen over de grens?  
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