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 ET 

ETTEPANEKUD 

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et lapse huvid on esmatähtsad ning see peab olema ka põhikriteerium 

lapsendamisega seotud otsuste tegemisel; palub liikmesriikidel tagada, et lapsed saaksid 

rakendada oma õigust väljendada vabalt oma seisukohti ja et neid seisukohti võetaks 

arvesse vastavalt lapse vanusele ja küpsusele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta artiklis 24; 

2. märgib, et liidus puudub liikmesriikides välja antud riigisiseste lapsendamiskorralduste 

automaatse vastastikuse tunnustamise mehhanism ning et see takistab perekondade vaba 

liikumist; rõhutab, et vanemate ja laste õiguste kaitseks on riigisisese lapsendamise 

piiriülese tunnustamise valdkonnas hädavajalik tagada õiguskindlus ja täielik kooskõla 

vastastikuse tunnustamise ja vastastikuse usalduse põhimõtetega ning ühtlasi on vaja 

järgida ja edendada kodakondsust käsitlevaid liidu õiguse sätteid ja Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartat; on seisukohal, et liikmesriigid peaksid tagama, et liikumis- ja 

elukohavabaduse kasutamine ei seaks ohtu õigust perekonnaelule; 

3. märgib, et lapse huvide kaitseks on vaja Euroopa kohtunike sellealast koostööd; 

4. palub liikmesriikidel vältida suurt bürokraatiat riikidevaheliste ja teises liikmesriigis 

juba tunnustatud lapsendamiste tunnustamismenetluses, et tagada 1993. aasta Haagi 

konventsiooni nõuetekohane rakendamine; kutsub liikmesriike üles innustama 

1993. aasta Haagi konventsiooniga veel mitte ühinenud riike seda tegema, mis tagaks, et 

kõik lapsed ja teised asjaomased sidusrühmad võiksid saada kasu oma vastavatest 

õigustest ning neid õigusi tagavatest minimaalsetest menetlusnõuetest ja tähtaegadest, 

ning aitaks ära hoida väiksema õiguskaitsega paralleelset süsteemi;  

5. palub, et liikmesriigid tagaksid vajaduse korral nõukogu 27. novembri 2003. aasta 

määruse (EÜ) nr 2201/2003 (mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist 

ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega) artikli 15 

(kohtuasja üleviimine kohtusse, kus on asja arutamiseks paremad võimalused) ja artikli 

55 (koostöö vanemlikku vastutust käsitlevates asjades) täieliku ja tõhusa rakendamise, 

et kaitsta paremini lapse huve ning parandada liikmesriikide vahelist koordineerimist ja 

koostööd; 

6. on arvamusel, et nii „alalise elukoha“ kui ka „lapse huvide“ määratlemiseks tuleks 

koostada ühtsed miinimumstandardid; 

7 palub liikmesriikidel teha korrapäraselt statistikat juhtumite kohta, kus muu liikmesriigi 

kodanikest lapsi on hoolduse alla antud või lapsendatud; 

8. palub liikmesriikidel edendada lapsendamise riigiüleste menetlustega tegelevate 

sotsiaaltöötajate, kohtunike, advokaatide ja teiste asjaomaste ametiisikute erikoolitust, 

tagamaks, et neil on lapse õiguste kaitseks liidu ja riiklikul tasandil vajalikud teadmised 

ja oskused; 
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9. palub liikmesriikidel piiriüleste aspektidega nõusolekuta lapsendamise menetluste puhul 

süstemaatiliselt rakendada 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni sätteid ja 

tagada, et asjaomaste vanemate päritoluriigi ametiasutusi teavitatakse viivitamata 

nõuetekohaselt kohe menetluse alguses ja kogu protsessi jooksul, sealhulgas ka lapse 

ärakuulamisest, ning et neil on nõuetekohane juurdepääs menetlusele ja sellega seotud 

toimikutele; rõhutab, kui tähtis on tagada, et vajaduse korral tagatakse piisav suuline 

tõlge ja õigusabi; 

10. tunnistab, et kuigi nõusolekuta lapsendamine on eelkõige mõeldud lapse kaitsmiseks 

väärkohtlemise või tõsise hooletuse eest, on sellel ka rasked tagajärjed bioloogilistele 

vanematele ja lapsendatud lastele; rõhutab, et kaitstes iga juhtumi puhul lapse huve, 

hinnates neid individuaalselt ja austades lapse õigust saada ära kuulatud, tuleb seda liiki 

lapsendamise kasuks otsus langetada viimase abinõuna ning see peaks olema piiratud 

väga erandlike ja hästi põhjendatud juhtumitega, kui kõik bioloogilisele perekonnale 

suunatud asjakohased tugimeetmed on ammendatud; nõuab tungivalt liikmesriikidelt 

selliste tugimeetmete edendamist ja/või tugevdamist ja parandamist; 

11. juhib Euroopa Komisjoni, nõukogu ja liikmesriikide tähelepanu sellele, et mõnedes 

liikmesriikides järgitakse nõusolekuta lapsendamiste rangeid tavasid, millel on 

kahjulikud tagajärjed nii bioloogilistele vanematele kui ka lapsendatud lastele; palub 

Euroopa Komisjonil teha ettepaneku asjakohaste meetmete kohta, mis võimaldaksid 

nendele tavadele määruse nr 2201/2003 kavandatava reformi käigus lahenduse leida; 

juhib nende tähelepanu ka sellele, et nõuolekuta ja pikaajalisel kasuperekonda 

paigutamisel, millega rikutakse vähemalt mõnes liikmesriigis kehtestatud põhimõtet, et 

kasuperekonda paigutamine peaks olema ajutine lahendus, on kahjulikud tagajärjed; 

12. palub liikmesriikidel leppida kokku piiriülese lapsendamise menetluste minimaalses 

kestuses mõlema vanema kaotanud lapse lapsendamise korral ja bioloogiliste vanemate 

nõusolekuta lapsendamise korral, piiramata seejuures võimalikku kasulapse 

lapsendamise eesõigust, ning tagada, et enne igasugust lõplikku otsust hooldusõiguse 

kohta loetakse lapse alaliseks hooldajaks lapse mõlema bioloogilise vanema sugulasi; 

juhib sellega seoses tähelepanu rahvusvahelistele standarditele ja tuletab meelde ÜRO 

lapse õiguste konventsiooni artikleid 8 ja 20; 

13.  märgib mitmekeelsuse ja kultuurilise mitmekesisuse säilitamise tähtsust silmas pidades, 

et lapsendatud või hoolduse alla antud lastel peab olema piisav side oma 

päritolukultuuriga ja nad ei tohi kaotada oma emakeelt, ning eriti seda, et bioloogilistel 

vanematel peab olema õigus neid piisavalt sageli külastada ja nendega omaenda keeles 

rääkida, kui ei ole tõendatud, et selline kontakt kahjustab lapse huve, nagu näiteks 

eelneva vägivalla või väärkohtlemise korral; 

14. palub lapsendamismenetlustega seotud liikmesriikide ametiasutustel teha kõik selleks, 

et õdesid-vendi ei lahutataks; tuletab sellega seoses meelde ÜRO lapse õiguste 

konventsiooni artiklit 8, milles rõhutatakse, et valitsused kohustuvad austama ja kaitsma 

lapse identiteeti, sealhulgas tema perekondlikke suhteid; 

15. märgib, et kui mõlemad vanemad kaotanud laps on tunnistatud lapsendamiseks 

sobivaks, samuti ka bioloogiliste vanemate nõusolekuta sundlapsendamise korral ning 

piiramata kasulapse lapsendamise eesõigust, peavad mõlema asjaomase liikmesriigi 

sotsiaaltöötajad hindama laiendatud perekonna liikmete sobivust kasuperekonnaks; 
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16. nõuab, et eri kodakondsusega lapsevanemaid koheldaks vanemliku vastutuse ja 

lapsendamise menetlustes võrdselt; 

17. palub liikmesriikidel tagada protsessiga seotud ja muu liikmesriigi kodanikest sugulaste 

kõigi menetlusõiguste järgimine, sh õigusabi andmine, nõuetekohane ja õigeaegne 

teavitamine ärakuulamistest, tõlk, kõik menetlusega seotud dokumendid nende 

emakeeles jne; 

18. palub, et juhul kui ühe liikmesriigi sotsiaaltöötajad täidavad teise liikmesriiki 

lapsendamise juhtumi puhul andmete kogumise ülesannet, teavitaks saatjariik kõiki 

asjaomaseid asutusi riigis, kus seda ülesannet täidetakse; 

19. juhib tähelepanu sellele, et komisjoni poolt mõningatele liikmesriikidele kohustuslikuks 

tehtud kokkuhoiupoliitika ja kulukärped kahjustavad tõsiselt sotsiaalteenuste kvaliteeti 

ja kättesaadavust; rõhutab, kui oluline on tagada sotsiaaltöötajatele asjakohased 

töötingimused, et nad võiksid üksikjuhtumeid nõuetekohaselt hinnata, tundmata 

seejuures finants- või õiguslikku survet ja võttes täiel määral arvesse lapse huvisid nii 

lühiajalises kui ka keskpikas ja pikaajalises perspektiivis;  

20. rõhutab vajadust perede tugistruktuuride parandamise järele; palub seetõttu komisjonil 

ja liikmesriikidel kaasrahastada ja edendada selliste valitsusväliste organisatsioonide 

võrgustike loomist, kes abistavad liidu kodanikke, kes elavad perega teises liikmesriigis 

ja vajavad täiendavat abi koostöö tegemisel laste hoolekande teenistuste ja kohalike 

omavalitsustega; 

21. palub liikmesriikidel anda koduvägivalla, alkoholi või uimastite kuritarvitamise 

ohvritele, kellelt on lapsed ära võetud, mõistlik võimalus täielikult taastuda, enne kui 

kohus langetab lapsendamise kohta lõpliku otsuse; 

22. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid lapsendamise puhul otsustava kriteeriumina 

arvesse kaebusi perekonnas esineva vägivalla kohta, eelkõige laste suhtes toime pandud 

soolise ja/või seksuaalvägivalla kohta, mille on põhjustanud bioloogilised vanemad oma 

tegevuse ja/või tegevusetusega; 

23. nõuab tungivalt, et komisjon viiks piiriüleste aspektidega nõusolekuta lapsendamist 

puudutavate kaebuste puhul läbi võrdleva uuringu, et analüüsida, kas liikmesriikides, 

kus on tugev taristu ja hästi reguleeritud kasuperekonda paigutamise süsteem ning muud 

lapsendamisele eelnevad hoolduskavad, on selliseid kaebusi vähem;  

24. palub Euroopa Komisjonil välja anda selged ja hõlpsasti kättesaadavad juhised, milles 

antakse kodanikele praktilist teavet lastekaitse institutsioonilise korralduse kohta, 

eelkõige mis puudutab vanemliku nõusolekuta lapsendamist ja vanemate õigusi eri 

liikmesriikides; 

25. palub liikmesriikidel vahetada teavet ja korraldada kodanikele suunatud 

teavitamiskampaaniaid teistes liikmesriikides laste kasvatamise puhul kehtivate 

kultuuritraditsioonide ja eeskirjade kohta, et nad oleksid teadlikud tavadest, mis võivad 

põhjustada nende vanemlike õiguste äravõtmise ja laste lapsendamiseks andmise. 
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