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JAVASLATOK 

A Petíciós Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 

irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke mindennél fontosabb, és a 

gyermek örökbefogadásával kapcsolatos bármely döntés meghozatala során is a fő 

kritériumot kell képeznie; felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a gyermekek 

szabad véleménynyilvánításhoz való jogának érvényesüléséről és arról, hogy e 

véleményt koruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe vegyék, ahogy azt az 

Alapjogi Charta 24. cikke is rögzíti; 

2. rögzíti, hogy nincs olyan mechanizmus az Unión belül, amely a tagállamokban 

meghozott belföldi örökbefogadási határozatok automatikus kölcsönös elismerését 

szabályozná, ami korlátot jelent a családok szabad mozgása előtt; kitart amellett, hogy a 

belföldi örökbefogadás határokon átnyúló elismerése terültén a szülők és a gyermekek 

jogainak védelme érdekében mindenképp szükséges biztosítani a jogbiztonságot, 

továbbá a kölcsönös elismerés és a kölcsönös bizalom elveinek maradéktalan 

tiszteletben tartását, az uniós jog polgárságra vonatkozó rendelkezéseinek és az 

Alapjogi Chartának a tiszteletben tartása és előmozdítása mellett; úgy véli, hogy a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szabad mozgáshoz és a lakóhely szabad 

megválasztásához való jog gyakorlása ne befolyásolja hátrányosan a családi élethez 

való jogot; 

3. megjegyzi, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke védelmének biztosításához 

szükség van e területen az európai bírák közötti együttműködés fokozására; 

4. felszólítja a tagállamokat, hogy az 1993. évi Hágai Egyezmény helyes végrehajtása 

érdekében a valamely más tagállamban már elismert nemzetközi örökbefogadás esetén 

kerüljék el a túlzott bürokratikus terheket; kéri a tagállamokat, hogy bátorítsák a nem 

szerződő államokat az 1993. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásra, ami 

garantálná, hogy valamennyi gyermek és más érintett érdekelt fél élvezhesse az őt 

megillető jogok és eljárási minimumszabályok, továbbá az e jogokat garantáló határidők 

előnyeit, és segítene elkerülni egy kevesebb biztosítékkal rendelkező párhuzamos 

rendszert;  

5. felhívja a tagállamokat, hogy adott esetben biztosítsák a házassági ügyekben és a szülői 

felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendeletnek 

az ügyeknek az ügy tárgyalására alkalmasabb bírósághoz való áttételről szóló 15. 

cikkének, valamint a szülői felelősségre vonatkozó egyedi ügyekben való 

együttműködés elveiről szóló 55. cikkének végrehajtását a gyermek mindenek felett álló 

érdekének jobb védelme és a tagállamok közötti együttműködés és koordináció javítása 

érdekében; 

6. úgy véli, hogy közös minimumkövetelményeket kell megállapítani a „szokásos 

tartózkodási hely” és a „gyermek mindenek felett álló érdeke” fogalmának 

meghatározása érdekében; 
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7 felhívja a tagállamokat, hogy állítsanak össze rendszeresen statisztikákat azokról az 

esetekről, amikor olyan gyermekeket, akik más tagállam állampolgárai, gondozásba 

vesznek vagy örökbe fogadnak; 

8. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a szociális munkások, a bírók, a jogászok és a 

gyermekek örökbefogadására irányuló transznacionális eljárásokban részt vevő bármely 

más köztisztviselő speciális képzését annak biztosítása érdekében, hogy rendelkezzenek 

a gyermekek jogainak uniós és nemzeti szintű védelméhez szükséges ismeretekkel és 

készségekkel; 

9. felhívja a tagállamokat, hogy a határokon átnyúló vonatkozásokkal rendelkező nem 

beleegyezésen alapuló örökbefogadásokkal kapcsolatos eljárásokban szisztematikusan 

hajtsák végre a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezményt, és 

gondoskodjanak arról, hogy az érintett szülők származás szerinti államának hatóságai az 

eljárás legelejétől fogva annak teljes egészén keresztül késedelem nélkül megfelelő 

tájékoztatást kapjanak többek között a gyermek meghallgatásairól, valamint hogy 

megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek az eljáráshoz és a kapcsolódó aktákhoz; 

kiemeli annak fontosságát, hogy szükség esetén mindig biztosított legyen a megfelelő 

tolmácsolás és jogi segítség; 

10. elismeri, hogy bár a nem beleegyezésen alapuló örökbefogadás elsődlegesen a 

gyermekek bántalmazástól vagy súlyos elhanyagolástól való védelmét szolgálja, az 

súlyos következményekkel is jár a vér szerinti szülők és az örökbefogadott gyermek 

számára; hangsúlyozza, hogy az örökbefogadásnak erről a formájáról – minden esetben 

megvédve a gyermek mindenek felett álló érdekét, azt egyedi alapon értékelve és 

tiszteletben tartva a gyermek jogát ahhoz, hogy meghallgassák – csak végső eszközként 

szabad határozni, és azt az egészen kivételes és megalapozott esetekre kell korlátozni, 

miután a vér szerinti család támogatására rendelkezésre álló minden megfelelő 

intézkedési lehetőség kimerült; sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák és/vagy 

erősítsék meg és javítsák az ilyen támogató intézkedéseket; 

11. felhívja az Európai Bizottság, a Tanács és a tagállamok figyelmét azokra a káros 

következményekre, amelyeket bizonyos tagállamok nem beleegyezésen alapuló 

örökbefogadásokkal kapcsolatban alkalmazott szigorú gyakorlatai a vér szerinti 

szülőknek és az örökbefogadott gyermekeknek okoznak; felhívja az Európai 

Bizottságot, hogy a 2201/2003/EK rendelet tervezett reformja keretében javasoljon 

megfelelő intézkedéseket e gyakorlatok kezelésére; felhívja a figyelmüket továbbá a 

nem beleegyezésen alapuló, nevelőszülőnél történő hosszú távú elhelyezés káros 

következményeire is, ami ellentétes azzal a legalább néhány tagállamban bevett 

gyakorlattal, hogy a nevelőszülőnél való elhelyezést átmeneti megoldásként kell 

alkalmazni; 

12. felhívja a tagállamokat, hogy olyan gyermekek örökbefogadása esetén, akik mindkét 

szülőjüket elveszítették, továbbá az olyan örökbefogadások esetén, amikor a vér szerinti 

szülők beleegyezését nem szerezték be, a nevelt gyermek örökbefogadására vonatkozó 

esetleges prioritás sérelme nélkül, állapodjanak meg a határokon átnyúló 

örökbefogadási eljárások minimális időtartamában, biztosítva, hogy mielőtt a 

felügyeleti jogról bármilyen végleges döntés születne, mindkét vér szerinti szülő 

rokonainak állandó gondozóvá való kijelölését fontolják meg; e tekintetben felhívja a 
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figyelmet a nemzetközi normákra, és emlékeztet a gyermek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény (UNCRC) 8. és 20. cikkére; 

13.  a többnyelvűség és a kulturális sokféleség megőrzésének fontosságára való tekintettel 

megjegyzi, hogy az örökbefogadott vagy nevelőszülőkhöz adott gyermekeknek 

elégséges kapcsolattal kell rendelkezniük eredeti kultúrájukkal, nem felejthetik el 

anyanyelvüket, továbbá hogy a vér szerinti szülők számára biztosítani kell a megfelelő 

gyakorisággal és a saját nyelvük használata mellett gyakorolható láthatási jogokat, 

kivéve, ha az ilyen kapcsolattartásról bebizonyosodik, hogy az a gyermek mindenek 

felett álló érdekére nézve sérelmes, például korábbi erőszak vagy bántalmazások 

esetében; 

14. felszólítja az örökbefogadási eljárásokban részt vevő tagállami hatóságokat, hogy 

minden erőfeszítést tegyenek meg annak érdekében, hogy a testvéreket ne válasszák el 

egymástól; emlékeztet e tekintetben a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 8. 

cikkére, amely hangsúlyozza a kormányok kötelezettségét arra, hogy tiszteletben tartsák 

és megvédjék a gyermek személyazonosságát, családi kapcsolataikat is ideértve; 

15. olyan esetekben, amikor a mindkét szülőjét elveszítő gyermek örökbe adható, vagy 

kényszer-örökbefogadás esetén, amikor a vér szerinti szülők beleegyezése hiányzik, a 

nevelt gyermek örökbefogadására vonatkozó prioritás sérelme nélkül, mindkét érintett 

tagállam szociális munkásainak fel kell mérniük a tágabb értelemben vett család 

tagjainak alkalmasságát a nevelőszülői szerepre; 

16. felszólít a különböző állampolgárságú szülőkkel való egyenlő bánásmódra a szülői 

felelősséggel és az örökbefogadással kapcsolatos eljárások során; 

17. felszólítja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a folyamatban érintett és más tagállam 

állampolgáraiként részt vevő rokonok minden eljárási jogának való megfelelésről, 

ideértve a jogi segítségnyújtást, a meghallgatásokról való, megfelelő és időben történő 

tájékoztatást, a tolmácsolást, az ügy minden releváns dokumentumával kapcsolatosan 

anyanyelvükre való fordítást stb.; 

18. ha valamely tagállam szociális munkásait más tagállamokba küldik ki örökbefogadási 

ügy tényállásának megállapítása céljából, felhívja a küldő államot, hogy tájékoztassa a 

kiküldetés helye szerinti állam valamennyi megfelelő hatóságát; 

19. rámutat arra, hogy azok a megszorító intézkedések és kiadáscsökkentések, amelyek 

megtételére a Bizottság egyes tagállamokat kötelezett, súlyosan veszélyeztetik a 

szociális szolgáltatások minőségét és rendelkezésre állását; hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy a szociális munkások számára megfelelő munkakörülményeket 

biztosítsanak az egyedi esetekre vonatkozó értékelésük megfelelő elvégzéséhez, 

bármely pénzügyi vagy jogi nyomás nélkül, továbbá teljes mértékben figyelembe véve a 

gyermek mindenek felett álló érdekét, a rövid, közép- és hosszú távú kilátásokat is mind 

megvizsgálva;  

20. hangsúlyozza, hogy javítani kell a családok támogatási rendszereit; felhívja ezért a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy közösen finanszírozzák és mozdítsák elő nem 

kormányzati szervezetekből álló hálózatok létrehozását, amelyek segítséget nyújtanak 

azoknak az uniós polgároknak, akik családjukkal együtt más tagállamban élnek és a 
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gyermekjóléti szolgálatokkal vagy a helyi hatóságokkal való együttműködésük körében 

kiegészítő segítségre szorulnak; 

21. felhívja a tagállamokat, hogy a családon belüli erőszak, az alkohollal vagy kábítószerrel 

való visszaélés olyan áldozatainak, akiktől gyermeküket elvették, adjanak ésszerű esélyt 

a teljes gyógyulásra, mielőtt a bíróság az örökbefogadásról végeleges döntést hozna; 

22. sürgeti a tagállamokat, hogy az örökbefogadási esetekben kulcsfontosságú 

kritériumként vegyék figyelembe a családon belüli erőszakkal kapcsolatos panaszokat, 

különösen a vér szerinti szülők által tevőlegesen és/vagy mulasztással elkövetett, a 

gyermekekkel szembeni nemi alapú és/vagy szexuális erőszakot, 

23. sürgeti a Bizottságot, hogy a határokon átnyúló vonatkozásokkal rendelkező, nem 

beleegyezésen alapuló örökbefogadásokkal kapcsolatos panaszok esetén végezzen 

összehasonlító vizsgálatot annak elemzésére, hogy kevesebb ilyen panaszt tesznek-e 

azokban a tagállamokban, amelyek erős infrastruktúrával és jól szabályozott 

nevelőszülői rendszerrel rendelkeznek más, örökbefogadást megelőző gondozási 

rendszerekkel egyetemben;  

24. felhívja az Európai Bizottságot, hogy biztosítson egy világos és könnyen hozzáférhető 

útmutatót, amely gyakorlati információkat tartalmaz a polgárok számára a 

gyermekvédelem intézményrendszeréről, különösen a szülői beleegyezés nélküli 

örökbefogadásról és a szülök jogairól a különböző tagállamokban; 

25. felszólítja a tagállamokat, hogy osszák meg egymással az információkat és polgáraik 

körében folytassanak tudatosító kampányokat a más tagállamok gyermekneveléssel 

kapcsolatos kulturális hagyományairól, illetve az alkalmazott szabályokról, hogy 

tudatában legyenek a szülői jogaik megvonását és gyermekeik örökbefogadásra bocsátását 

eredményező gyakorlatoknak. 
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