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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is van mening dat het belang van het kind op de allereerste plaats moet komen en ook 

het belangrijkste criterium moet zijn in elk besluit inzake de adoptie van kinderen; 

vraagt dat de lidstaten ervoor zorgen dat uitvoering wordt gegeven aan het recht van 

kinderen om vrijuit hun mening te geven en dat met deze mening rekening wordt 

gehouden in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid, zoals vastgelegd in artikel 

24 van het Handvest van de grondrechten; 

2. verklaart dat er binnen de Unie geen mechanisme is voor automatische erkenning van 

binnenlandse adoptiebeschikkingen die in de lidstaten zijn uitgevaardigd, wat een 

belemmering vormt van het vrij verkeer van gezinnen; wijst erop dat het, met het oog 

op de bescherming van de rechten van ouders en kinderen, absoluut noodzakelijk is te 

zorgen voor rechtszekerheid en voor de volledige eerbiediging van de beginselen van 

wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen op het gebied van 

grensoverschrijdende erkenning van binnenlandse adopties, waarbij de EU-rechtelijke 

bepalingen inzake burgerschap en het Handvest van de grondrechten in acht moeten 

worden genomen en bevorderd; meent dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de 

uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf geen bedreiging vormt voor het 

recht op een familie- en gezinsleven; 

3. merkt op dat, om de bescherming van de belangen van het kind te waarborgen, 

Europese rechters nauwer moeten samenwerken op dit gebied; 

4. verzoekt de lidstaten bureaucratische rompslomp te voorkomen bij de procedure voor de 

erkenning van reeds in andere lidstaten erkende interlandelijke adopties, teneinde een 

correcte uitvoering van het Verdrag van Den Haag van 1993 te garanderen; vraagt dat 

de lidstaten de staten die nog geen partij zijn bij het Verdrag van Den Haag van 1993, 

aansporen om tot dit verdrag toe te treden, aangezien dit zou waarborgen dat alle 

kinderen en andere betrokken partijen aanspraak kunnen maken op hun respectieve 

rechten en de procedurele minimumnormen en -termijnen, en het zou helpen vermijden 

dat er een parallel systeem met minder garanties ontstaat;  

5. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat in voorkomend geval volledige en 

doeltreffende toepassing wordt gegeven aan artikel 15 inzake de verwijzing naar een 

gerecht dat beter in staat is de zaak te behandelen, en aan artikel 55 inzake de 

beginselen van samenwerking in specifieke gevallen op het gebied van de ouderlijke 

verantwoordelijkheid van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van 27 november 2003 

betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 

huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, teneinde het belang van 

het kind beter te beschermen en de coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten te 

verbeteren; 

6. is van mening dat gemeenschappelijke minimumnormen moeten worden vastgesteld om 

de concepten "gewone verblijfplaats" en "belang van het kind" te kunnen definiëren; 
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7. vraagt dat de lidstaten regelmatig statistieken bijhouden over gevallen van kinderen die 

onderdaan zijn van een andere lidstaat en die geplaatst of geadopteerd worden; 

8. vraagt dat de lidstaten zorgen voor meer specifieke opleidingen voor maatschappelijk 

werkers, rechters, advocaten en andere betrokken overheidsfunctionarissen die zich 

bezig houden met grensoverschrijdende procedures voor de adoptie van kinderen, zodat 

zij over de nodige kennis en vaardigheden beschikken wat betreft de bescherming van 

de rechten van het kind op het niveau van de Unie en op internationaal niveau; 

9. verzoekt de lidstaten in geval van procedures in verband met niet-consensuele 

grensoverschrijdende adopties systematisch de bepalingen van het Verdrag van Wenen 

inzake consulaire betrekkingen van 1963 toe te passen en ervoor te zorgen dat de 

autoriteiten van de landen van oorsprong van de betrokken ouders onverwijld en naar 

behoren op de hoogte zijn gebracht vanaf het begin van de procedure en gedurende het 

gehele verloop van het proces, onder meer ook van de hoorzittingen in verband met het 

kind, en dat zij voldoende toegang hebben tot de zittingen en tot de desbetreffende 

dossiers; onderstreept dat indien nodig moet worden gezorgd voor adequate vertolking 

en rechtshulp; 

10. erkent dat niet-consensuele adopties in de eerste plaats bedoeld zijn om kinderen te 

beschermen tegen misbruik of ernstige verwaarlozing, maar dat zij eveneens ernstige 

gevolgen hebben voor de natuurlijke ouders en de geadopteerde kinderen; benadrukt dat 

dit type adoptie, waarbij het belang van het kind altijd voorop moet staan en die 

individueel beoordeeld moet worden met eerbiediging van het recht van het kind om te 

worden gehoord, de laatste optie moet zijn en beperkt moet worden tot zeer 

uitzonderlijke en onderbouwde gevallen, nadat alle passende maatregelen voor de 

ondersteuning van het biologische gezin zijn uitgeput; dringt er bij de lidstaten op aan 

dergelijke maatregelen voor gezinsondersteuning te bevorderen en/of te versterken en te 

verbeteren; 

11. vestigt de aandacht van de Commissie, de Raad en de lidstaten op de schadelijke 

gevolgen die de strenge praktijken van niet-consensuele adopties die in een aantal 

lidstaten worden toegepast hebben voor natuurlijke ouders en de geadopteerde kinderen; 

verzoekt de Commissie passende maatregelen voor te stellen voor de bestrijding van 

deze praktijken bij de geplande herziening van Richtlijn nr. 2201/2003; vestigt ook de 

aandacht van de Commissie, de Raad en de lidstaten op de schadelijk gevolgen van niet-

consensuele langetermijnverzorging zonder adoptie, die indruist tegen het in ten minste 

een aantal lidstaten geldende beginsel dat verzorging zonder adoptie een tijdelijke 

oplossing moet zijn; 

12. verzoekt de lidstaten om in gevallen van adoptie van kinderen die beide ouders verloren 

hebben en van adoptie zonder de toestemming van de biologische ouders, en zonder 

afbreuk te doen aan de mogelijke prioriteit van adoptie van stiefkinderen, tot 

overeenstemming te komen over een minimumdrempel voor de duur van 

grensoverschrijdende adoptieprocedures en ervoor te zorgen dat de verwanten van beide 

natuurlijke ouders als voogd van het kind worden beschouwd voordat een definitief 

besluit inzake voogdij wordt genomen; vestigt in dit verband de aandacht op de 

internationale normen en wijst op artikelen 8 en 20 van het VN-Verdrag inzake de 

rechten van het kind (UNCRC); 
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13.  merkt op, in de overweging dat het belangrijk is de meertaligheid en de culturele 

diversiteit te behouden, dat geadopteerde of geplaatste kinderen voldoende banden 

moeten hebben met hun oorspronkelijke cultuur en hun moedertaal niet mogen 

verliezen, en met name dat de biologische ouders voldoende vaak hun bezoekrechten 

moeten kunnen uitoefenen en daarbij hun eigen taal moeten kunnen gebruiken, tenzij dit 

contact duidelijk het belang van het kind schaadt zoals in gevallen van voorafgaandelijk 

geweld of misbruik; 

14. vraagt de autoriteiten van de lidstaten die bij adoptieprocedures betrokken zijn dat zij al 

het mogelijke doen om zussen en broers niet te scheiden; wijst in dit verband op artikel 

8 van hetVN-Verdrag inzake de rechten van het kind, waarin de nadruk wordt gelegd op 

de verplichting van de overheden om de identiteit van kinderen, onder meer hun 

familiebanden, te respecteren en te beschermen; 

15. is van mening dat in gevallen waarin kinderen die beide ouders verloren hebben voor 

adoptie in aanmerking komen en bij gedwongen adoptie zonder toestemming van de 

biologische ouders, en waarbij de prioriteit van adoptie van stiefkinderen wordt 

gerespecteerd, maatschappelijk werkers van beide betrokken lidstaten moeten 

beoordelen of andere familieleden dan de ouders, pleegouders kunnen worden; 

16. dringt aan op gelijke behandeling van ouders met een verschillende nationaliteit in 

rechtszaken met betrekking tot ouderlijke verantwoordelijkheid en adoptie. 

17. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de eerbiediging van alle procedurele rechten van de 

bij de procedure betrokken familieleden die onderdanen zijn van een andere lidstaat, 

onder meer het verstrekken van juridische bijstand, behoorlijke en tijdige informatie 

over de hoorzittingen, een tolk, alle voor de zaak relevante documenten in hun 

moedertaal, enz.; 

18. verzoekt de lidstaten die maatschappelijk werkers sturen voor het vaststellen van de 

feiten van een adoptiezaak in andere lidstaten, informatie te verstrekken aan alle 

desbetreffende autoriteiten in het land waar de missie wordt vervuld; 

19. merkt op dat het bezuinigingsbeleid en de besparingsmaatregelen die de Commissie 

bepaalde lidstaten heeft opgelegd, ernstige gevolgen heeft voor de kwaliteit en 

beschikbaarheid van de sociale diensten; wijst erop dat ervoor moet worden gezorgd dat 

maatschappelijk werkers adequate werkomstandigheden hebben om hun evaluatie van 

individuele gevallen te kunnen verrichten, zonder enige vorm van financiële of 

juridische druk en volledig rekening houdend met het belang van het kind in het licht 

van alle perspectieven op korte, middellange en lange termijn;  

20. onderstreept dat gezinsondersteunende structuren moeten worden verbeterd; verzoekt 

daarom de Commissie en de lidstaten te zorgen voor het medefinancieren en bevorderen 

van de instelling van netwerken van ngo's die steun verlenen aan EU-burgers die met 

hun gezin in een andere lidstaat wonen en die bijkomende hulp nodig hebben in hun 

samenwerking met de jeugdzorgdiensten en de plaatselijke autoriteiten; 

21. vraagt de lidstaten dat zij de slachtoffers van huiselijk geweld, alcohol- of drugmisbruik 

bij wie de kinderen worden weggehaald, een redelijke kans geven om volledig te 

herstellen voordat de rechtbank een definitief adoptiebesluit neemt; 
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22. roept de lidstaten op in geval van adoptie bovenal rekening te houden met aanklachten 

wegens geweld binnen het gezin, met name gendergerelateerd en/of seksueel geweld 

jegens minderjarigen door en/of door nalatigheid van de natuurlijke ouders; 

23. dringt er bij de Commissie op aan om in het geval van klachten betreffende gevallen 

van niet-consensuele adoptie waaraan interlandelijke aspecten zijn verbonden, een 

vergelijkende studie uit te voeren om na te gaan of dergelijke klachten minder vaak 

voorkomen in lidstaten waar sprake is van een solide infrastructuur en regelgeving voor 

de opvang van pleegkinderen en andere mogelijkheden voor opvang dan adoptie;  

24. vraagt dat de Commissie zorgt voor een duidelijke en eenvoudig toegankelijke gids met 

praktische informatie voor de burgers over de institutionele regelingen inzake de 

bescherming van kinderen, met name voor wat betreft de adoptie zonder ouderlijke 

toestemming en de rechten van ouders in de verschillende lidstaten; 

25. verzoekt de lidstaten informatie uit te wisselen en campagnes te voeren voor de 

bewustmaking van burgers over de culturele tradities en regels inzake de opvoeding van 

kinderen in andere lidstaten, zodat zij weten op grond van welke praktijken zij uit hun 

ouderlijke rechten kunnen worden ontzet en hun kinderen voor adoptie kunnen worden 

gegeven. 

 



 

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

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 19.4.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

21. 

0 

8 

Bij de eindstemming aanwezige leden Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Alberto Cirio, Pál Csáky, 

Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude 

Kirton-Darling, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, 

Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, 

Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Enrique Calvet Chambon, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Sven 

Schulze, Ángela Vallina 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

José Blanco López, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Zbigniew 

Kuźmiuk 

 
 


