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Suġġett: Il-ħarsien transfruntier tal-aħjar interessi tal-minuri fl-Ewropa 

Fid-dawl tat-tħassib pubbliku dejjem jiżdied, kif jidher ċar minn għadd dejjem jikber ta' petizzjonijiet 
indirizzati lill-Parlament, il-Kummissjoni hija mitluba tieħu pożizzjoni dwar il-kwistjonijiet li ġejjin: 

1. Fid-dawl tar-rieżami li jmiss tar-Regolament Brussell II, il-Kummissjoni tista' tikkjarifika lejn liema 
direzzjoni se tkun qed tipproponi l-modifiki? Il-Kummissjoni qiegħda tipprevedi l-abolizzjoni tax-
xkiel proċedurali u burokratiku attwali fil-proċedimenti għall-kustodja tal-minuri? Il-Kummissjoni se 
tipproponi modifiki bil-għan li tikseb aktar ċarezza għad-definizzjoni tar-residenza abitwali (l-
Artikolu 15), li hija fattur ta' konnessjoni ewlieni fil-każijiet ta' ħtif internazzjonali? 

2. Il-Kummissjoni se tikkunsidra l-introduzzjoni ta' standards komuni għas-smigħ ta' minuri waqt il-
proċedimenti ċivili fl-Istati Membri? Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tiffaċilita d-djalogu u l-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bejn id-diversi partijiet ikkonċernati involuti, bħall-għoti ta' assistenza 
u taħriġ għall-assistenti soċjali, l-imħallfin u l-forzi tal-pulizija tal-Istati Membri tal-UE b'rabta mal-
istrumenti leġiżlattivi u l-każistika rilevanti? 

3. Il-Kummissjoni tikkunsidra li tħeġġeġ lill-Istati Membri jaħtru qrati tal-familja speċjalizzati li 
jittrattaw każijiet internazzjonali ta' ħtif ta' minuri b'elementi transfruntiera, biex b'hekk tiżgura li l-
proċess isir aktar effiċjenti b'riżultati effikaċi u rapidi? Il-Kummissjoni tikkunsidra tistabbilixxi 
netwerk ta' dawn il-qrati u l-awtoritajiet bil-għan li tiffaċilita kooperazzjoni u skambju tal-aħjar 
prattiki mingħajr xkiel? 

4. Il-Kummissjoni qiegħda tippjana li tippromwovi l-idea ta' proċedura rapida għal każijiet li 
jikkonċernaw lill-minuri fi proċeduri legali fil-qrati tal-Istati Membri kif ukoll f'każijiet li jitressqu 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea?  

5. Il-Kummissjoni hija konxja mit-tħassib ta' wħud mill-Istati Membri dwar il-prattiki ta' adozzjoni fi 
Stati Membri oħrajn (l-adozzjoni mingħajr il-kunsens tal-ġenituri) li jkollhom impatt fuq il-minuri/il-
familji ta' dawk li jmorru jgħixu fi Stati Membri fejn isiru dawn il-prattiki? Il-Kummissjoni se tiġbor 
informazzjoni dwar din il-kwistjoni bil-għan li tiżgura li jiġu ggarantiti l-aħjar interessi tal-minuri?  

6. Il-Kummissjoni tista' telabora dwar jekk hix tippjana li ssaħħaħ l-inizjattivi madwar l-Ewropa intiżi 
speċifikament għall-introduzzjoni ta' portal tal-internet fejn, b'mod ċar u aċċessibbli, jiġu elenkati l-
informazzjoni rilevanti dwar il-proċeduri ta' adozzjoni tal-Istati Membri kif ukoll l-awtoritajiet u l-
istituzzjonijiet rilevanti li jistgħu jiġu indirizzati f'każijiet ta' ħtif transfruntier? 

7. Il-Kummissjoni tikkunsidra li tistabbilixxi inizjattiva ta' taħriġ ġudizzjarju intiż b'mod speċjali għal 
każijiet transfruntiera marbuta mal-minuri taħt programm ta' taħriġ ġudizzjarju eżistenti? 
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