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SUGESTÕES 

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente quanto à 

matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Considera que o superior interesse da criança é de suma importância, devendo também 

constituir o principal critério aquando da tomada de decisões relacionadas com a adoção 

de uma criança; insta os Estados-Membros a velarem pela aplicação do direito de as 

crianças exprimirem livremente a sua opinião e pela tomada em consideração dessa 

mesma opinião em função da sua idade e maturidade, conforme consagrado no artigo 

24.º da Carta dos Direitos Fundamentais; 

2. Afirma que não existe a nível da União um mecanismo que regule o reconhecimento 

mútuo automático das decisões de adoção nacionais emitidas pelos Estados-Membros, o 

que constitui um obstáculo à livre circulação das famílias; insiste em que é 

absolutamente necessário garantir a segurança jurídica e o pleno respeito pelos 

princípios da confiança e do reconhecimento mútuos no domínio do reconhecimento 

transfronteiriço das adoções nacionais, tendo em vista a proteção dos direitos dos pais e 

das crianças e, em simultâneo, o respeito e a promoção das disposições do direito da 

União relativas à cidadania europeia e da Carta dos Direitos Fundamentais; considera 

que os Estados-Membros devem zelar por que o exercício do direito à liberdade de 

circulação e residência não comprometa o direito à vida familiar; 

3. Faz notar que, a fim de assegurar a proteção do superior interesse da criança, é 

necessário reforçar a cooperação entre os juízes europeus nesta matéria; 

4. Insta os Estados-Membros a evitarem o excesso de burocracia no processo de 

reconhecimento das adoções internacionais já reconhecidas noutro Estado-Membro, por 

forma a assegurar a correta aplicação da Convenção da Haia de 1993; convida os 

Estados-Membros a incentivarem os Estados não contratantes a aderirem à Convenção 

da Haia de 1993, o que não só garantiria que todas as crianças e todas as outras partes 

interessadas em causa gozem dos seus direitos e de normas processuais e prazos 

mínimos que asseguram estes direitos como também ajudaria a evitar um sistema 

paralelo, com menos salvaguardas;  

5. Solicita aos Estados-Membros que, se for caso disso, assegurem a aplicação plena e 

eficaz do artigo 15.º (transferência para um tribunal mais bem colocado para apreciar a 

ação) e do artigo 55.º (cooperação em casos específicos de responsabilidade parental) 

do Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de 27 de novembro de 2003, relativo 

à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e 

em matéria de responsabilidade parental, a fim de melhor proteger o superior interesse 

da criança e de reforçar a coordenação e a cooperação entre os Estados-Membros; 

6. Entende que devem ser elaboradas normas mínimas comuns com a finalidade de definir 

os conceitos de «residência habitual» e «superior interesse da criança»; 

7. Apela aos Estados-Membros para que agreguem, com regularidade, estatísticas relativas 

aos casos de crianças nacionais de outro Estado-Membro que tenham sido acolhidas ou 

adotadas; 
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8. Insta os Estados-Membros a promoverem a formação específica de assistentes sociais, 

juízes, advogados e quaisquer outros funcionários públicos responsáveis pelo 

tratamento de processos transnacionais de adoção de crianças, com vista a garantir que 

estes profissionais possuam as competências e os conhecimentos necessários em 

matéria de proteção dos direitos da criança a nível da União e a nível nacional; 

9. Solicita aos Estados-Membros que, no caso de processos judiciais relacionados com 

adoções não consensuais que tenham aspetos transfronteiriços, apliquem 

sistematicamente as disposições previstas na Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares de 1963 e velem por que as autoridades dos Estados de origem dos 

progenitores em causa sejam devidamente informadas, sem demora, desde o início do 

processo e ao longo de todas as suas fases, nomeadamente sobre as audiências com a 

criança, e tenham um acesso adequado ao processo e aos ficheiros correspondentes; 

sublinha a importância de assegurar a prestação de serviços de interpretação e de 

assistência jurídica adequados sempre que necessário; 

10. Reconhece que as adoções não consensuais, apesar de visarem essencialmente proteger 

as crianças de abusos ou de negligência grave, não deixam de ter consequências sérias, 

tanto para os pais biológicos como para as crianças adotadas; frisa que este tipo de 

adoção, embora proteja o superior interesse da criança em todas as circunstâncias, 

avaliando a situação caso a caso e respeitando o direito da criança a ser ouvida, deve ser 

considerada uma medida de último recurso e limitada apenas a casos particularmente 

excecionais e bem fundamentados, quando tenham sido esgotadas todas as medidas 

apropriadas de apoio à família biológica; exorta os Estados-Membros a promoverem 

e/ou a reforçarem e melhorarem essas medidas de apoio; 

11. Chama a atenção da Comissão Europeia, do Conselho e dos Estados-Membros para as 

consequências nocivas para os pais biológicos e as crianças adotadas resultantes da 

aplicação de práticas rigorosas em matéria de adoções não consensuais em alguns 

Estados-Membros; insta a Comissão Europeia a propor medidas apropriadas em 

resposta a estas práticas na revisão prevista do Regulamento (CE) n.º 2201/2003; chama 

também a atenção das duas instituições e dos Estados-Membros para as consequências 

nocivas do acolhimento não consensual de longo prazo, que é contrário ao princípio 

estabelecido em alguns Estados-Membros, segundo o qual esta via deve ser uma 

solução temporária; 

12. Solicita aos Estados-Membros que, nos casos relacionados com a adoção de crianças 

que perderam ambos os progenitores e no caso de adoções sem o consentimento dos 

pais biológicos, e sem prejuízo da eventual prioridade atribuída a uma adoção como 

enteado, cheguem a acordo quanto à fixação de um limiar mínimo para a duração dos 

processos de adoção transfronteiriços, garantindo que os familiares de ambos os pais 

biológicos sejam considerados os detentores da guarda permanente da criança antes de 

ser tomada qualquer decisão definitiva relativamente à guarda do menor; chama a 

atenção, a este respeito, para as normas internacionais e destaca os artigos 8.º e 20.º da 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CNUDC); 

13.  Recorda, à luz da importância de preservar o multilinguismo e a diversidade cultural, 

que as crianças adotadas ou acolhidas devem manter laços suficientes com a cultura de 

origem, bem como ser capazes de falar a língua materna e, em especial, que deve ser 



 

AD\1092615PT.doc 5/7 PE576.867v02-00 

 PT 

exercido o direito de os pais biológicos visitarem a criança, permitindo um contacto 

frequente com o menor e na sua própria língua, salvo se ficar provado que esse contacto 

compromete o superior interesse da criança, nomeadamente em casos de violência ou 

abuso já ocorridos; 

14. Insta as autoridades dos Estados-Membros envolvidas nos processos de adoção a 

envidarem todos os esforços possíveis para evitar a separação de irmãos; recorda, a este 

respeito, o artigo 8.º da CNUDC, que realça a obrigação dos governos de protegerem a 

identidade das crianças, designadamente os seus laços familiares; 

15. Nos casos de crianças que tenham perdido ambos os pais e sejam declaradas elegíveis 

para adoção e no caso de adoções forçadas, ou seja, sem o consentimento dos pais 

biológicos, e sem prejuízo de uma adoção como enteado, a aptidão de membros da 

família alargada para se tornarem pais de acolhimento tem de ser avaliada por 

assistentes sociais em ambos os Estados-Membros em causa; 

16. Apela à igualdade de tratamento dos pais com diferentes nacionalidades durante os 

processos relativos à responsabilidade parental e à adoção; 

17. Solicita aos Estados-Membros que velem pelo cumprimento de todos os direitos 

processuais dos familiares envolvidos no processo que sejam nacionais de outro Estado-

Membro, incluindo a prestação de assistência jurídica, de informações adequadas e em 

tempo útil sobre as audiências, de serviços de interpretação e de todos os documentos 

pertinentes do processo na sua língua materna, etc.; 

18. Apela a que um Estado-Membro, ao enviar assistentes sociais em missão a outro 

Estado-Membro para apurar factos no âmbito de um processo de adoção, informe todas 

as autoridades competentes do país onde a missão é realizada; 

19. Salienta que as políticas de austeridade e os cortes na despesa impostos pela Comissão a 

alguns Estados-Membros comprometem seriamente a qualidade e a disponibilidade dos 

serviços sociais; frisa a importância de garantir que os assistentes sociais beneficiem de 

condições de trabalho adequadas para desempenharem corretamente a sua avaliação de 

cada caso, sem qualquer pressão de caráter financeiro ou jurídico e tendo plenamente 

em conta o superior interesse da criança a curto, médio e longo prazo;  

20 Sublinha a necessidade de melhorar as estruturas de apoio às famílias; insta, por 

conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a cofinanciarem e a promoverem a 

criação de redes de ONG que prestem assistência aos cidadãos da União que residem 

com as suas famílias noutro Estado-Membro e precisam de ajuda suplementar na sua 

cooperação com os serviços responsáveis pelo bem-estar das crianças e as autoridades 

locais; 

21 Solicita aos Estados-Membros que concedam às vítimas de violência doméstica, de 

alcoolismo ou de toxicodependência que tenham perdido a guarda dos filhos uma 

verdadeira oportunidade de se tratarem plenamente antes de o tribunal proferir uma 

decisão final relativamente à adoção; 

22. Exorta os Estados-Membros a terem em consideração as queixas de violência no seio da 

família como um critério fundamental nos casos de adoção, nomeadamente violência 
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em razão do género e/ou de caráter sexual de que as crianças sejam vítimas em virtude 

de atos e/ou negligência imputáveis aos pais biológicos; 

23. Exorta a Comissão, no caso de queixas relativas a adoções não consensuais que tenham 

aspetos transfronteiriços, a efetuar um estudo comparativo com vista a analisar se é 

apresentado um menor número de queixas em Estados-Membros dotados de 

infraestruturas sólidas e de sistemas de acolhimento bem regulamentados, a par de 

outros regimes de prestação de cuidados previamente à adoção;  

24. Insta a Comissão Europeia a proporcionar aos cidadãos um guia claro e facilmente 

acessível, com informações práticas sobre os acordos institucionais em matéria de 

proteção de crianças, nomeadamente no que respeita à adoção sem consentimento 

parental, e sobre os direitos dos pais nos diferentes Estados-Membros; 

25. Solicita aos Estados-Membros que procedam ao intercâmbio de informações e realizem 

campanhas de sensibilização dos cidadãos para as tradições e normas culturais relativas 

à educação das crianças noutros Estados-Membros, a fim de informar as pessoas sobre 

práticas que podem levar à perda dos seus direitos parentais e à entrega dos seus filhos 

para adoção. 
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