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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. φρονεί ότι το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών είναι ύψιστης σημασίας και πρέπει να 

αποτελεί και το βασικό κριτήριο όταν λαμβάνεται οποιαδήποτε απόφαση αφορά την 

υιοθεσία τους· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή του δικαιώματος 

των παιδιών να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να λαμβάνονται αυτές υπόψη 

ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 24 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 

2. δηλώνει ότι δεν υπάρχει μηχανισμός εντός της Ένωσης που να διέπει την αυτόματη 

αμοιβαία αναγνώριση εγχώριων αποφάσεων υιοθεσίας που ελήφθησαν εντός των 

κρατών μελών, πράγμα το οποίο αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

οικογενειών· επιμένει στην απόλυτη ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και ο 

πλήρης σεβασμός των αρχών της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης στον τομέα της διασυνοριακής αναγνώρισης των εγχώριων αποφάσεων 

υιοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των γονέων και των παιδιών, με 

ταυτόχρονη τήρηση και προώθηση των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά 

την ιθαγένεια και τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι η άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής δεν 

συνεπάγεται μια μεγαλύτερη απειλή για το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή· 

3. σημειώνει ότι για να διασφαλιστεί η προστασία του βέλτιστου συμφέροντος του 

παιδιού, απαιτείται ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαίων δικαστών στον 

τομέα αυτόν· 

4. καλεί τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τις υπερβολικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις στο 

πλαίσιο της αναγνώρισης διακρατικών υιοθεσιών που έχουν ήδη αναγνωριστεί σε ένα 

άλλο κράτος μέλος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της Σύμβασης της 

Χάγης του 1993· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παροτρύνουν τα μη συμβαλλόμενα 

κράτη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση της Χάγης του 1993, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά και οι άλλοι εμπλεκόμενοι παράγοντες, θα 

επωφελούνται από τα τα αντίστοιχα δικαιώματά τους και τα ελάχιστα δικονομικά 

πρότυπα και διορίες που διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα, και να αποφευχθεί ένα 

παράλληλο σύστημα με λιγότερες εγγυήσεις·  

5. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν, όπου απαιτείται, την πλήρη και ουσιαστική 

εφαρμογή του άρθρου 15 σχετικά με την παραπομπή της υπόθεσης σε δικαστήριο που 

είναι καταλληλότερο να την εκδικάσει, και του άρθρου 55 σχετικά με τις αρχές της 

συνεργασίας στο πλαίσιο ειδικών υποθέσεων γονικής μέριμνας του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία 

και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές 

γονικής μέριμνας, προκειμένου να προστατευθεί καλύτερα το συμφέρον του παιδιού 

και να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· 

6. προτείνει την ανάπτυξη ελάχιστων κοινών προτύπων για τον ορισμό τόσο της έννοιας 

της συνήθους κατοικίας, όσο και της έννοιας «ύψιστο συμφέρον του παιδιού»· 



 

PE576.867v02-00 4/7 AD\1092615EL.doc 

EL 

7. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίζουν τακτικά στατιστικές για περιπτώσεις παιδιών που 

είναι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους και τοποθετούνται σε ανάδοχη οικογένεια ή 

υιοθετούνται· 

8. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν καλύτερη κατάρτιση για τους κοινωνικούς 

λειτουργούς, τους δικαστές, τους δικηγόρους και τους άλλους εμπλεκόμενους 

δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με περιπτώσεις υιοθεσίας παιδιών, ώστε να 

λαμβάνουν τις ειδικές γνώσεις και αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία των 

δικαιωμάτων του ανήλικου παιδιού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· 

9. ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν συστηματικά, σε περίπτωση διαδικασιών που 

αφορούν διακρατικές υιοθεσίες χωρίς συγκατάθεση, τις διατάξεις της Σύμβασης της 

Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων του 1963 και να μεριμνούν ώστε οι αρχές των 

κρατών προέλευσης των εμπλεκόμενων γονέων να είναι, από την αρχή και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας, δεόντως ενημερωμένες και να έχουν τη δέουσα πρόσβαση 

στις διαδικασίες και στους συναφείς φακέλους, συμπεριλαμβανομένων των ακροάσεων 

των παιδιών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η παροχή επαρκών 

υπηρεσιών διερμηνείας και νομικής συνδρομής όποτε κρίνεται απαραίτητο· 

10. αναγνωρίζει ότι παρόλο που οι υιοθεσίες οι οποίες παρακάμπτουν τη συγκατάθεση των 

γονέων αποτελούν κυρίως μέσο προστασίας των παιδιών από καταστάσεις 

κακοποίησης και σοβαρής παραμέλησης, έχουν, ωστόσο, σοβαρές επιπτώσεις για τους 

φυσικούς γονείς και τα υιοθετημένα παιδιά· τονίζει ότι αυτός ο τύπος υιοθεσίας, 

μολονότι πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, σε 

ατομική βάση και με σεβασμό του δικαιώματος του παιδιού να ακουστεί, πρέπει να 

αποφασίζεται ως έσχατη λύση και να περιορίζεται σε εξαιρετικές και καλά 

θεμελιωμένες περιπτώσεις, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα στήριξης της 

βιολογικής οικογένειας· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και/ή να ενισχύσουν και 

να βελτιώσουν παρόμοια μέτρα στήριξης· 

11. εφιστά την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και των κρατών 

μελών στις επιζήμιες συνέπειες για τους φυσικούς γονείς και τα υιοθετημένα παιδιά, 

των αυστηρών πρακτικών υιοθεσιών χωρίς συγκατάθεση, που εφαρμόζονται σε 

ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα 

για την αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών στην προγραμματισμένη αναθεώρηση του 

κανονισμού 2201/2003. επίσης, εφιστά την προσοχή στις επιζήμιες συνέπειες που 

μπορεί να έχει η χωρίς συγκατάθεση ανάθεση μακροπρόθεσμης επιμέλειας, αντίθετα με 

την αρχή που καθιερώνει, τουλάχιστον σε ορισμένα κράτη μέλη, την επιμέλεια ως 

προσωρινό μέτρο· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση υιοθεσίας παιδιών ορφανών 

και από τους δύο γονείς ή σε περίπτωση αναγκαστικής υιοθεσίας χωρίς τη 

συγκατάθεση των φυσικών γονέων, και με την επιφύλαξη της προτεραιότητας που 

παρέχεται για την υιοθεσία τέκνων εξ αγχιστείας, να συμφωνηθεί ένα ελάχιστο χρονικό 

όριο στις διασυνοριακές διαδικασίες υιοθεσίας, που θα εξασφαλίζει ότι έχει εξεταστεί η 

δυνατότητα οι συγγενείς και των δύο φυσικών γονέων να αναλάβουν τη μόνιμη 

φροντίδα του παιδιού, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την επιμέλεια· 

εφιστά, στο πλαίσιο αυτό, την προσοχή στα διεθνή πρότυπα και υπενθυμίζει τα άρθρα 8 

και 20 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC)·  
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13.  παρατηρεί, έχοντας υπόψη τη σημασία που έχει η διατήρηση της πολυγλωσσίας και 

της πολιτισμικής πολυμορφίας, ότι θα πρέπει τα παιδιά που υιοθετούνται ή 

τοποθετούνται σε ανάδοχη οικογένεια να έχουν επαρκείς δεσμούς με την πολιτιστική 

τους καταγωγή και να μην ξεχάσουν τη μητρική τους γλώσσα, και ότι, ιδίως, οι 

επισκέψεις των βιολογικών γονέων πρέπει να πραγματοποιούνται με την κατάλληλη 

συχνότητα και στη γλώσσα τους, εκτός αν αυτή η επαφή έχει αποδειχθεί επιζήμια για 

το συμφέρον του παιδιού, όπως όταν υπάρχει προηγούμενο βίας ή κακοποίησης· 

14. ζητεί από τις αρχές των κρατών μελών που συμμετέχουν σε διαδικασίες υιοθεσίας να 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην χωρίζονται τα αδέλφια· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 8 της UNCRC, στο οποίο υπογραμμίζεται η 

υποχρέωση των κυβερνήσεων να σέβονται και να προστατεύουν την ταυτότητα του 

παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών του σχέσεων· 

15. σε περίπτωση υιοθεσίας ανηλίκων τέκνων ορφανών και από τους δύο γονείς, ή σε 

περίπτωση αναγκαστικής υιοθεσίας χωρίς γονική συναίνεση και με την επιφύλαξη της 

προτεραιότητας που παρέχεται για την υιοθεσία τέκνων εξ αγχιστείας, η 

καταλληλότητα της οικογένειας που προτίθεται να προβεί σε υιοθεσία πρέπει να 

αξιολογείται από τους κοινωνικούς λειτουργούς και των δύο εμπλεκόμενων κρατών· 

16. ζητεί την ίση μεταχείριση γονέων με διαφορετική ιθαγένεια κατά τις διαδικασίες που 

αφορούν υποθέσεις γονικής μέριμνας και υιοθεσίας· 

17. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση όλων των δικονομικών δικαιωμάτων 

των συγγενών που εμπλέκονται στη διαδικασία και οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλου 

κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δικαστικής συνδρομής, δέουσας 

και έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά με τις ακροάσεις, διερμηνείας, όλων των σχετικών 

με την υπόθεση εγγράφων στη μητρική τους γλώσσα, κλπ.· 

18. καλεί τα κράτη μέλη των οποίων οι κοινωνικοί λειτουργοί πραγματοποιούν αποστολές 

για να διαπιστώσουν τα πραγματικά περιστατικά μιας υπόθεσης υιοθεσίας σε άλλα 

κράτη μέλη, να ενημερώνουν όλες τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού της 

αποστολής· 

19. τονίζει ότι οι πολιτικές λιτότητας και οι περικοπές δαπανών, που εφαρμόζονται από 

ορισμένα κράτη μέλη και τις οποίες επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν σημαντική 

αρνητική επίπτωση στην ποιότητα και την ποσότητα των κοινωνικών υπηρεσιών· 

τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους 

κοινωνικούς λειτουργούς ούτως ώστε να πραγματοποιούν σωστά την αξιολόγησή τους 

στις επιμέρους περιπτώσεις, χωρίς κανενός είδους οικονομικής ή νομικής πίεσης, και 

λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το συμφέρον του παιδιού σε βραχυπρόθεσμη, 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική·  

20. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι δομές στήριξης των οικογενειών· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγχρηματοδοτήσουν και να 

προωθήσουν τη διαμόρφωση δικτύων ΜΚΟ που παρέχουν βοήθεια στους πολίτες της 

ΕΕ που ζουν με τις οικογένειές τους σε άλλο κράτος μέλος και χρειάζονται πρόσθετη 

βοήθεια στη συνεργασία τους με τις υπηρεσίες πρόνοιας και τις τοπικές αρχές· 
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21. καλεί τα κράτη μέλη να δίνουν στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατάχρησης 

αλκοόλ ή ναρκωτικών, που τους έχουν αφαιρεθεί τα παιδιά τους, μια εύλογη ευκαιρία 

για πλήρη ανάκαμψη πριν το δικαστήριο λάβει τελική απόφαση σχετικά με την 

υιοθεσία· 

22. προτρέπει τα κράτη μέλη, σε περίπτωση υιοθεσίας, να έχουν υπόψη τους ως κριτήριο 

πρωταρχικής σημασίας τις καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως λόγω φύλου 

και/ή σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων λόγω υπαιτιότητας και/ή αμέλειας των 

βιολογικών γονέων· 

23. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην περίπτωση καταγγελιών για υιοθεσίες που 

πραγματοποιούνται χωρίς συγκατάθεση και παρουσιάζουν διακρατικές πτυχές, να 

διεξαγάγει συγκριτική μελέτη προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι καταγγελίες αυτές 

είναι λιγότερες στα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν ισχυρές υποδομές και ρυθμίσεις 

όσον αφορά το σύστημα τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια, καθώς και άλλα 

παρόμοια μέσα πριν από την υιοθεσία·  

24. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει έναν σαφή και εύκολα προσβάσιμο οδηγό 

με πρακτικές πληροφορίες για τους πολίτες σχετικά με τις θεσμικές ρυθμίσεις για την 

προστασία των παιδιών, ιδίως όσον αφορά την υιοθεσία χωρίς τη συγκατάθεση των 

γονέων, καθώς και τα δικαιώματα των γονέων σε διαφορετικά κράτη μέλη. 

25. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να υλοποιούν εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης μεταξύ των πολιτών σχετικά με τις πολιτιστικές παραδόσεις και τους 

κανόνες που ισχύουν για την ανατροφή των παιδιών σε άλλα κράτη μέλη, προκειμένου 

να ενημερώνονται για πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη στέρηση των 

γονικών τους δικαιωμάτων και σε διαδικασία υιοθεσίας των παιδιών τους. 
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