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NÁVRHY 

Petiční výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1.  domnívá se, že nejvlastnější zájem nezletilého dítěte je nanejvýš důležitý a současně by 

měl být tím nejdůležitějším kritériem při jakémkoli rozhodování o jeho osvojení; 

vyzývá členské státy, aby zajistily provádění práva dětí svobodně vyjádřit svůj názor 

a aby jejich názory byly zohledňovány v souladu s jejich věkem a zralostí, jak je 

zakotveno v článku 245 Listiny základních práv;  

2. poukazuje na to, že v Unii neexistuje žádný nástroj, který by upravoval automatické 

vzájemné uznávání vnitrostátních rozhodnutí o osvojení vydaných v rámci členských 

států, což znemožňuje volný pohyb rodin; trvá na tom, že za účelem ochrany práv 

rodičů a dětí je naprosto nezbytné zajistit právní jistotu a řádné dodržování zásad 

vzájemného uznávání a vzájemnou důvěru v oblasti přeshraničního uznávání 

vnitrostátních osvojení, přičemž je zapotřebí dodržovat a současně podporovat 

ustanovení práva Unie, pokud jde o občanství a Listinu základních práv; domnívá se, že 

by členské státy měly zajistit, aby výkon volného pohybu a pobytu osob neohrozil právo 

na rodinný život; 

3. konstatuje, že k zajištění ochrany nejvlastnějšího zájmu dítěte je v této oblasti zapotřebí 

posílená spolupráce mezi evropskými soudci; 

4. vyzývá členské státy, aby zamezily přílišné byrokracii při postupu uznávání 

mezinárodního osvojení, které již bylo uznáno v jiném členském státě, aby bylo 

zaručeno řádné provádění Haagské úmluvy z roku 1993; vyzývá členské státy, aby 

vybízely země, které nepodepsaly Haagskou úmluvu z roku 1993, aby se k ní připojily, 

což by zajistilo, aby všechny děti a ostatní zúčastněné strany měly prospěch ze svých 

příslušných práv a minimálních procesních norem a lhůt, které tato práva zaručují, 

a pomohlo by vyhnout se paralelnímu systému s menšími zárukami;  

5. vyzývá členské státy, aby příslušně zajistily úplné a účinné provádění článku 15 

o postoupení věci soudu, u něhož jsou pro dané řízení vhodnější podmínky, a článku 55, 

pokud jde o zásady spolupráce ve věcech týkajících se rodičovské zodpovědnosti, 

nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání 

a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti 

s cílem lépe chránit zájem dítěte a zlepšit koordinaci a spolupráci mezi členskými státy; 

6. je přesvědčen o tom, že by měly být vypracovány společné minimální normy pro účely 

definice „obvyklého bydliště“ a „nejvlastnějšího zájmu dítěte“; 

7. vyzývá členské státy, aby sestavovaly pravidelné statistiky o případech dětí, které jsou 

státními příslušníky jiného členského státu a byly svěřeny do rodinné péče nebo 

osvojeny; 

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly specifické školení sociálních pracovníků, 

soudců, právníků a dalších příslušných úředníků veřejné správy, kteří se zabývají 
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nadnárodními postupy osvojování dětí, tak aby zajistily, aby měli nezbytné znalosti 

a dovednosti, pokud jde o ochranu práv dítěte na úrovni Unie i jednotlivých států; 

9. vyzývá členské státy, aby při soudním řízení, které se týká osvojení bez souhlasu 

a s přeshraničními aspekty, systematicky prováděly ustanovení Vídeňské úmluvy 

o konzulárních vztazích z roku 1963 a aby se ujistily o tom, že orgány v zemích původu 

dotčených rodičů byly řádně a neprodleně informovány od samotného zahájení řízení a 

v průběhu celého postupu a aby byly informovány o slyšení dítěte a měly řádný přístup 

k danému řízení a příslušným spisům; zdůrazňuje, že je důležité zajistit poskytnutí 

odpovídajícího tlumočení a právní pomoci vždy, kdy to bude nezbytné; 

10. uznává, že ačkoli je účelem osvojení bez souhlasu především ochrana dětí před 

zneužíváním nebo vážným zanedbáváním, tato opatření mají pro biologické rodiče 

a osvojené děti vážné důsledky; zdůrazňuje, že tento způsob osvojení, u něhož je v 

každém případě zaručen nejvlastnější zájem dítěte, věc je posouzena individuálně a je 

zohledněno právo dítěte být slyšeno, musí být přijímán pouze v krajním případě a 

omezen na obzvláště výjimečné a náležitě podložené případy, jestliže byla vyčerpána 

veškerá příslušná opatření na podporu biologické rodiny; naléhavě žádá členské státy, 

aby prosazovaly nebo podporovaly a zlepšovaly opatření zaměřená na podporu; 

11. upozorňuje Evropskou komisi, Radu a členské státy na nežádoucí následky osvojení bez 

souhlasu pro biologické rodiče a osvojené děti způsobované přísnými postupy, které 

jsou uplatňovány v některých členských státech; vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla 

vhodná opatření, jak tyto postupy řešit v plánované reformě nařízení č. 2201/2003; 

upozorňuje je rovněž na nežádoucí následky dlouhodobého svěření dítěte do pěstounské 

péče, k němuž došlo bez souhlasu, které je v rozporu se zásadou uplatňovanou alespoň 

v některých členských státech, která stanoví, že pěstounská péče by měla být jen 

dočasným řešením; 

12. vyzývá členské státy, aby se v případě osvojení dítěte, které přišlo o oba rodiče a 

v případě osvojení bez souhlasu biologických rodičů, a aniž by bylo dotčeno právo 

přednosti v případě osvojení nevlastního dítěte, dohodly na minimální délce řízení 

ve věci přeshraničního osvojení a zaručily, aby příbuzní obou biologických rodičů byli 

považováni za osoby vykonávající trvalou osobní péči o dítě, dokud nebude ve věci 

péče o dítě přijato definitivní rozhodnutí; upozorňuje v této souvislosti na mezinárodní 

normy a připomíná článek 8 a 20 úmluvy OSN o právech dítěte; 

13.  podotýká, na základě skutečnosti, že je důležité zachovávat vícejazyčnost a kulturní 

rozmanitost, že děti osvojené nebo svěřené do péče musí mít dostatečnou vazbu se svojí 

původní kulturou a nesmí ztratit svůj mateřský jazyk, a zejména pak, že právo na 

návštěvy ze strany biologických rodičů musí být uskutečňováno s odpovídající četností 

a v jejich vlastním jazyce, pokud ovšem nemá takový kontakt škodlivý vliv na 

nejvlastnější zájem dítěte, jako například v případech předchozího násilí či zneužívání; 

14. vyzývá orgány členských států, které jsou zapojené do adopčního řízení, aby vynaložily 

veškeré úsilí k tomu, aby se zabránilo oddělení sourozenců; připomíná v této souvislosti 

článek 8 Úmluvy OSN o právech dítěte, který zdůrazňuje povinnost vlád respektovat a 

chránit totožnost dítěte, včetně jeho rodinných vztahů; 
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15. v případech, kdy je dítě, které přišlo o oba rodiče, prohlášeno za způsobilé k osvojení 

nebo v případech nuceného osvojení bez souhlasu biologických rodičů, a aniž by bylo 

dotčeno právo na osvojení nevlastního dítěte, musí být skutečnost, zda mohou být 

vzdálenější příbuzní vhodnými pěstouny, posouzena sociálními pracovníky v obou 

dotčených členských státech; 

16. vyzývá k tomu, aby v průběhu řízení ve věcech rodičovské zodpovědnosti a osvojení 

byl k rodičům s různou státní příslušností uplatňován rovný přístup; 

17. vyzývá členské státy, aby zajistily soulad se všemi procesními právy příbuzných, kteří 

jsou řízením dotčeni a kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu, aby rovněž 

zajistily, že poskytování právní pomoci, náležitých a včasných informací o slyšeních, 

služby tlumočníka a všechno, co se týká příslušného spisu, bylo v jejich rodném jazyce 

atd.; 

18. v případě, kdy sociální pracovníci jednoho členského státu uskutečňují misi za účelem 

zjištění skutečností o případu osvojení v jiném členském státě, žádá, aby vysílající stát 

informoval všechny příslušné orgány země, v níž je mise vykonávána; 

19. zdůrazňuje, že politiky úsporných opatření a škrty ve výdajích, které byly některé 

členské státy nuceny ze strany Komise provést, vážně ohrožují kvalitu a dostupnost 

sociálních služeb; zdůrazňuje, že je důležité poskytovat sociálním pracovníkům 

odpovídající pracovní podmínky, aby mohli řádně posuzovat jednotlivé případy bez 

jakéhokoli finančního či právního tlaku a plně zohledňovat nejvlastnější zájem dítěte 

z krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého hlediska;  

20. zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit podporu struktur pro rodiny; vyzývá proto Komisi 

a členské státy, aby spolufinancovaly a podporovaly zřízení sítí nevládních organizací 

poskytujících pomoc občanům Unie, kteří žijí se svými rodinami v jiném členském 

státě, a požadovaly dodatečnou pomoc v rámci jejich spolupráce s úřady sociální péče 

a místními orgány; 

21. vyzývá členské státy, aby obětem domácího násilí, užívání alkoholu či drog, jimž byly 

odebrány děti, poskytly reálnou šanci se vzchopit dříve, než soud přijme konečné 

rozhodnutí o osvojení jejich dítěte; 

22. naléhavě žádá členské státy, aby zohledňovaly stížnosti na násilí v rodinách jako 

klíčové kritérium pro osvojení, zejména násilí založené na pohlaví nebo sexuální násilí 

páchané na dětech jednáním nebo opomíjením ze strany biologických rodičů; 

23. naléhavě žádá Komisi, aby v případě žalob týkajících se osvojení bez souhlasu, které 

mají přeshraniční aspekty, provedla komparativní studii s cílem analyzovat, zda v 

členských státech, které mají silnou infrastrukturu a náležitě regulovaný systém 

pěstounské péče a současně další programy předadopční péče, je takových žalob méně;  

24. vyzývá Evropskou komisi, aby poskytla jasnou a snadno přístupnou příručku s 

praktickými informacemi pro občany o institucionálních ujednáních o ochraně dětí, 

zejména pokud jde o osvojení bez souhlasu rodičů a o rodičovská práva v různých 

členských státech; 
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25. vyzývá členské státy, aby si vyměňovaly informace a vedly mezi občany osvětové 

kampaně o kulturních tradicích a pravidlech týkajících se výchovy dětí, jež jsou 

uplatňovány v jiných členských státech, aby měly informace o postupech, které by 

vedly k odebrání jejich rodičovských práv a poskytnutí jejich dětí k osvojení; 
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