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KORT BEGRUNDELSE

Blandt de mange andragender, der er blevet modtaget om børns velfærd, har mange drejet sig 
om manglerne i forordningen og/eller i forbindelse med dens gennemførelse. PETI-udvalget 
er særlig interesseret i at beskytte børns rettigheder og i mekanismer, der kan sikre, at der 
bliver lyttet til deres problemer og meninger og tages hensyn til deres sårbarhed. 

Den foreslåede omarbejdning skal styrke børns rettigheder og indfører navnlig en særskilt 
bestemmelse, som forpligter domstolene til at give børn mulighed for at blive hørt. Forslaget 
sigter også mod at effektivisere tilbagegivelsesprocedurerne i internationale sager om 
forældres bortførelse af børn og mod at ophæve eksekvaturprocedurer i alle sager om 
forældreansvar. Der er modtaget andragender om alle disse emner, oftest i forbindelse med 
situationer, hvor ikke-nationale forældre i praksis blev forskelsbehandlet af den medlemsstat, 
der havde jurisdiktion. 

Ordføreren mener, at forslaget overordnet set når sit mål og rummer interessante forbedringer. 
Hun mener imidlertid, at forslaget bør tilføres nogle forbedringer, der kan gøre det mere 
effektivt og tilbyde bedre beskyttelse af barnets tarv og EU-borgernes grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder generelt. På denne måde vil det kunne bidrage til den
yderligere udvikling af et effektivt europæisk område med retfærdighed og grundlæggende 
rettigheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er afgørende for Unionen, at 
den har et retligt område, der fungerer 
smidigt og korrekt, med respekt for 
medlemsstaternes forskellige retssystemer 
og traditioner. I den forbindelse bør den 
gensidige tillid til hverandres retssystemer 
fremmes yderligere. Unionen har sat sig 
som mål at skabe, bevare og udbygge et 
område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed 
for personer og adgang til 
domstolsprøvelse. For at nå disse mål bør
personers, især børns, rettigheder i 
retssager styrkes med henblik på at lette 

(3) Det er afgørende for Unionen, at 
den har et retligt område, der fungerer 
smidigt og korrekt, med respekt for 
medlemsstaternes forskellige retssystemer 
og traditioner. I den forbindelse bør den 
gensidige tillid til hverandres retssystemer 
fremmes yderligere. Unionen har sat sig 
som mål at skabe, bevare og udbygge et 
område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed 
for personer og adgang til 
domstolsprøvelse. For at nå disse mål er 
det afgørende, at personers, især børns, 
rettigheder i retssager styrkes med henblik 
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samarbejdet mellem retlige og 
administrative myndigheder og 
fuldbyrdelsen af afgørelser i familieretlige 
spørgsmål med virkninger på tværs af 
grænser. Gensidig anerkendelse af 
afgørelser på det civilretlige område bør 
fremmes, adgangen til retlig prøvelse bør 
forenkles, og udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaternes myndigheder bør 
forbedres.

på at lette samarbejdet mellem retlige og 
administrative myndigheder og 
fuldbyrdelsen af afgørelser i familieretlige 
spørgsmål med virkninger på tværs af 
grænser. Gensidig anerkendelse af 
afgørelser på det civilretlige område bør 
fremmes, adgangen til retlig prøvelse bør 
forenkles, og udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaternes myndigheder bør 
forbedres, og der bør derfor sikres en 
omhyggelig kontrol af den ikke-
diskriminerende karakter af de 
procedurer og den praksis, der anvendes 
af de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne til at beskytte barnets 
bedste og de relevante grundlæggende 
rettigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) ny Denne forordning bør ikke finde 
anvendelse på spørgsmål vedrørende 
fastlæggelse af forældre-barn-forhold, der 
ikke er det samme som tilkendelse af 
forældreansvar, eller på andre spørgsmål 
vedrørende personers retlige status. 

(10) Denne forordning bør ikke finde 
anvendelse på spørgsmål vedrørende 
fastlæggelse af forældre-barn-forhold, der 
ikke er det samme som tilkendelse af 
forældreansvar, eller på andre spørgsmål 
vedrørende personers retlige status. 
Beslutninger om udøvelse af 
forældreansvar, der træffes på grundlag 
af denne forordning, bør imidlertid 
respektere alle former for forældre-barn-
forhold, der er lovligt anerkendt i de 
andre medlemsstater.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kompetencereglerne for sager 
vedrørende forældreansvar er udformet
under hensyntagen til barnets bedste og bør 

(13) Kompetencereglerne for sager 
vedrørende forældreansvar bør altid 
udformes under hensyntagen til barnets 
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anvendes i overensstemmelse hermed. Alle 
henvisninger til barnets bedste bør 
fortolkes i lyset af artikel 24 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og FN's 
konvention om barnets rettigheder af 20. 
november 1989.

bedste og bør anvendes i overensstemmelse 
hermed. Alle henvisninger til barnets 
bedste bør fortolkes i lyset af artikel 7, 14, 
22 og 24 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder og FN's 
konvention om barnets rettigheder af 20. 
november 1989. Det er afgørende, at den 
medlemsstat, hvis myndigheder i henhold 
til denne forordning har kompetence over 
sagens realitet, efter vedtagelsen af en 
endelig afgørelse om tilbagegivelse af 
barnet sikrer, at barnets bedste og dets 
grundlæggende interesser beskyttes, når 
det er blevet tilbagegivet, særlig når det 
har kontakt med begge forældre.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Denne forordning bør ikke være til 
hinder for, at myndighederne i en 
medlemsstat, der ikke har kompetence over 
sagens realitet, i hastetilfælde kan anvende 
foreløbige, herunder 
sikrende, foranstaltninger over for barnets 
person eller aktiver, der befinder sig i 
denne medlemsstat. Disse foranstaltninger 
bør anerkendes og fuldbyrdes i alle andre 
medlemsstater, herunder i de 
medlemsstater, der har kompetence i 
henhold til denne forordning, indtil den 
kompetente myndighed i en sådan 
medlemsstat har anvendt de 
foranstaltninger, den finder 
hensigtsmæssige. Foranstaltninger anvendt 
af en ret i én medlemsstat bør imidlertid 
kun ændres eller erstattes af 
foranstaltninger, der også er truffet af en 
ret i den medlemsstat, der har kompetence 
over sagens realitet. En myndighed, der 
kun har kompetence over foreløbige, 
herunder sikrende, foranstaltninger, bør, 

(17) Denne forordning bør ikke være til 
hinder for, at myndighederne i en 
medlemsstat, der ikke har kompetence over 
sagens realitet, i hastetilfælde kan anvende 
foreløbige, herunder sikrende,
foranstaltninger over for barnets person 
eller aktiver, der befinder sig i denne 
medlemsstat, eller i tilfælde af kønsbaseret 
vold som defineret i Europarådets 
konvention om forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet (Istanbulkonventionen). Disse 
foranstaltninger bør anerkendes og 
fuldbyrdes i alle andre medlemsstater, 
herunder i de medlemsstater, der har 
kompetence i henhold til denne forordning, 
indtil den kompetente myndighed i en 
sådan medlemsstat har anvendt de 
foranstaltninger, den finder 
hensigtsmæssige. Foranstaltninger anvendt 
af en ret i én medlemsstat bør imidlertid 
kun ændres eller erstattes af 
foranstaltninger, der også er truffet af en 
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hvis den får forelagt en anmodning 
vedrørende sagens realitet, af egen fri drift 
erklære sig inkompetent. I det omfang 
beskyttelsen af barnets bedste kræver det, 
bør myndigheden direkte eller gennem 
centralmyndigheden meddele 
myndigheden i den medlemsstat, som har 
kompetence over sagens realitet i henhold 
til denne forordning, hvilke 
foranstaltninger der er blevet truffet. Hvis 
dette ikke meddeles til myndigheden i en 
anden medlemsstat, bør det imidlertid ikke 
i sig selv være grund til ikke at anerkende 
foranstaltningen. 

ret i den medlemsstat, der har kompetence 
over sagens realitet. En myndighed, der 
kun har kompetence over foreløbige, 
herunder sikrende, foranstaltninger, bør, 
hvis den får forelagt en anmodning 
vedrørende sagens realitet, af egen fri drift 
erklære sig inkompetent. I det omfang 
beskyttelsen af barnets bedste kræver det, 
bør myndigheden direkte eller gennem 
centralmyndigheden meddele 
myndigheden i den medlemsstat, som har 
kompetence over sagens realitet i henhold 
til denne forordning, hvilke 
foranstaltninger der er blevet truffet. Hvis 
dette ikke meddeles til myndigheden i en 
anden medlemsstat, bør det imidlertid ikke 
i sig selv være grund til ikke at anerkende 
foranstaltningen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I særlige tilfælde er myndighederne 
i den medlemsstat, hvor barnet har sit 
sædvanlige opholdssted, ikke de mest 
hensigtsmæssige myndigheder til at afgøre 
sagen. Af hensyn til barnets bedste kan den 
kompetente myndighed undtagelsesvis og 
på visse betingelser henvise en sag til 
en myndighed i en anden medlemsstat, hvis 
denne anden myndighed er bedre egnet til 
at behandle sagen. Dog bør denne anden 
myndighed ikke i sådanne tilfælde kunne 
overføre kompetencen til en tredje 
myndighed.

(18) Det bør understreges, at i særlige 
tilfælde, f.eks. tilfælde af vold i hjemmet 
eller kønsbaseret vold, er myndighederne i 
den medlemsstat, hvor barnet har sit 
sædvanlige opholdssted, ikke de mest 
hensigtsmæssige myndigheder til at afgøre 
sagen. Af hensyn til barnets bedste kan den 
kompetente myndighed undtagelsesvis og 
på visse betingelser henvise en sag til 
en myndighed i en anden medlemsstat, hvis 
denne anden myndighed er bedre egnet til 
at behandle sagen. Dog bør denne anden 
myndighed ikke i sådanne tilfælde kunne 
overføre kompetencen til en tredje 
myndighed.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Sager om forældreansvar, der er 
omfattet af denne forordning, og om 
tilbagegivelse efter Haagerkonventionen 
fra 1980 bør respektere barnets ret til frit at 
udtrykke sit synspunkt, og når barnets 
bedste vurderes, bør der lægges vægt på 
dette synspunkt. Ved anvendelsen af denne 
forordning spiller en høring af barnet i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 12 i 
FN's konvention om barnets rettigheder en 
vigtig rolle. Forordningen tager imidlertid
ikke sigte på at fastsætte, hvordan barnet 
skal høres, om barnet f.eks. høres 
personligt af en dommer eller af en 
specialuddannet ekspert, som efterfølgende 
rapporterer til retten, eller om barnet høres 
i retssalen eller et andet sted.

(23) Sager om forældreansvar, der er 
omfattet af denne forordning, og om 
tilbagegivelse efter Haagerkonventionen 
fra 1980 bør respektere barnets ret til frit at 
udtrykke sit synspunkt, og når barnets 
bedste vurderes, bør der lægges vægt på 
dette synspunkt. Ved anvendelsen af denne 
forordning spiller en høring af barnet i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 12 i 
FN's konvention om barnets rettigheder en 
vigtig rolle. Forordningen tager
udtrykkeligt ikke sigte på at fastsætte, 
hvordan barnet skal høres, om barnet f.eks. 
høres personligt af en dommer eller af en 
specialuddannet ekspert, som efterfølgende 
rapporterer til retten, eller om barnet høres 
i retssalen eller et andet sted, men med 
henblik på at beskytte de grundlæggende 
rettigheder, der står på spil, bør der under 
alle omstændigheder indføres 
bestemmelser om, at høringen af barnet 
skal optages. Det er afgørende, at 
høringer af børn giver alle garantier, der 
er nødvendige, for at barnets 
følelsesmæssige integritet og bedste kan 
blive beskyttet, og disse høringer bør 
derfor foregå med støtte fra professionelle 
mæglere foruden psykologer og/eller 
socialarbejdere samt tolke. Dette vil 
fremme samarbejdet mellem forældrene 
og forholdet mellem dem og barnet på et 
senere stadium.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(26) For at afslutte 
tilbagegivelsesproceduren efter 
Haagerkonventionen fra 1980 hurtigst 
muligt bør medlemsstaten samle 
kompetencen for sådanne sager på en eller 
flere retter eventuelt under hensyntagen til 
deres interne retsplejestruktur. Samlingen 
af kompetencen på et begrænset antal 
retter i en medlemsstat er et væsentligt og 
effektivt værktøj til at fremskynde 
behandlingen af sager om 
barnebortførelsessager i flere 
medlemsstater, fordi de dommere, som 
behandler et stort antal af disse sager, 
udvikler specialiseret ekspertviden. 
Afhængigt af retssystemets struktur kan 
kompetencen for barnebortførelsessager 
samles på én ret for hele landet eller på et 
begrænset antal retter ved at anvende for 
eksempel appelretterne som udgangspunkt 
og samle kompetencen for internationale 
barnebortførelsessager på én 
førsteinstansret inden for hver appelrets 
distrikt. Alle instanser bør træffe deres 
afgørelser senest seks uger efter en sag 
eller appel er blevet indbragt for den. 
Medlemsstaterne bør begrænse antallet af 
appelmuligheder for en afgørelse, der 
godkender eller afviser tilbagegivelse af et 
barn i henhold til Haagerkonventionen fra 
1980 om børnebortførelser, til én.

(26) For at afslutte 
tilbagegivelsesproceduren efter 
Haagerkonventionen fra 1980 hurtigst 
muligt bør medlemsstaten samle 
kompetencen for sådanne sager på en eller 
flere retter eventuelt under hensyntagen til 
deres interne retsplejestruktur. Samlingen 
af kompetencen på et begrænset antal 
retter i en medlemsstat er et væsentligt og 
effektivt værktøj til at fremskynde 
behandlingen af sager om barnebortførelse
i flere medlemsstater, fordi de dommere, 
som behandler et stort antal af disse sager, 
udvikler specialiseret ekspertviden. 
Afhængigt af retssystemets struktur kan 
kompetencen for barnebortførelsessager 
samles på én ret for hele landet eller på et 
begrænset antal retter ved at anvende for 
eksempel appelretterne som udgangspunkt 
og samle kompetencen for internationale 
barnebortførelsessager på én 
førsteinstansret inden for hver appelrets 
distrikt. Alle instanser bør træffe deres 
afgørelser senest seks uger efter en sag 
eller appel er blevet indbragt for den. 
Medlemsstaterne bør begrænse antallet af 
appelmuligheder for en afgørelse, der 
godkender eller afviser tilbagegivelse af et 
barn i henhold til Haagerkonventionen fra 
1980 om børnebortførelser, til én. Der bør 
også træffes foranstaltninger til at sikre, 
at retsafgørelser, der er truffet i en 
medlemsstat, anerkendes i en anden 
medlemsstat. Når en retsafgørelse er 
truffet, bør den også anerkendes i hele 
Unionen, navnlig når børns bedste er på 
spil.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I alle sager om børn, og navnlig i 
sager om internationale barnebortførelser, 

(28) I alle sager om børn, og navnlig i 
sager om internationale barnebortførelser, 
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bør retlige og administrative myndigheder 
overveje muligheden for at nå en mindelig 
løsning gennem mægling og andre egnede 
midler bistået om nødvendigt af 
eksisterende netværk og støttestrukturer 
for mægling i tvister om forældreansvar 
på tværs af grænser. Denne indsat bør 
imidlertid ikke unødigt forlænge 
tilbagegivelsesproceduren i henhold til 
Haagerkonventionen fra 1980.

bør retlige og administrative myndigheder 
overveje muligheden for at nå en mindelig 
løsning gennem mægling og andre egnede 
midler med henblik på at sikre fuld 
beskyttelse af barnets rettigheder og andre 
relaterede grundlæggende rettigheder. 
Denne indsat bør imidlertid ikke unødigt 
forlænge tilbagegivelsesproceduren i 
henhold til Haagerkonventionen fra 1980. 
Desuden bør ombudsmændenes ekspertise 
udnyttes og gennemføres bedre.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Hvis retten i den medlemsstat, som 
barnet ulovligt er blevet fjernet til, eller 
hvor barnet ulovligt tilbageholdes, beslutter 
at afvise at tilbagegive barnet i henhold til 
Haagerkonventionen fra 1980, bør den i sin 
afgørelse henvise udtrykkeligt til de 
relevante artikler i Haagerkonventionen fra 
1980, som afvisningen lægger til grund. En 
sådan afgørelse kan dog erstattes af en 
senere afgørelse truffet i sager om 
forældremyndighed efter en grundig 
undersøgelse af barnets bedste af retten i 
den medlemsstat, hvor barnet havde sit 
sædvanlige opholdssted før den ulovlige 
fjernelse eller tilbageholdelse. Indebærer 
sidstnævnte afgørelse, at barnet skal gives 
tilbage, skal dette ske, uden at der må 
kræves nogen særlig procedure for 
anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen 
i den medlemsstat, hvor det fjernede eller 
tilbageholdte barn befinder sig.

(30) Hvis retten i den medlemsstat, som 
barnet ulovligt er blevet fjernet til, eller 
hvor barnet ulovligt tilbageholdes, beslutter 
at afvise at tilbagegive barnet i henhold til 
Haagerkonventionen fra 1980, bør den i sin 
afgørelse henvise udtrykkeligt til de 
relevante artikler i Haagerkonventionen fra 
1980, som afvisningen lægger til grund, 
samt angive begrundelsen herfor. En 
sådan afgørelse kan dog erstattes af en 
senere afgørelse truffet i sager om 
forældremyndighed efter en grundig 
undersøgelse af barnets bedste af retten i 
den medlemsstat, hvor barnet havde sit 
sædvanlige opholdssted før den ulovlige 
fjernelse eller tilbageholdelse. Indebærer 
sidstnævnte afgørelse, at barnet skal gives 
tilbage, skal dette ske, uden at der må 
kræves nogen særlig procedure for 
anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen 
i den medlemsstat, hvor det fjernede eller 
tilbageholdte barn befinder sig.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 38
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Med henblik på at informere den 
person, mod hvem der anmodes om 
fuldbyrdelse af en afgørelse truffet i en 
anden medlemsstat, bør den attest, der er 
fastsat i denne forordning, forkyndes for 
personen i rimelig tid før den første 
fuldbyrdelsesforanstaltning, og den bør om 
nødvendigt ledsages af afgørelsen. I den 
forbindelse bør den første 
fuldbyrdelsesforanstaltning betyde den 
første fuldbyrdelsesforanstaltning efter en 
sådan forkyndelse.

(38) Med henblik på at informere den 
person, mod hvem der anmodes om 
fuldbyrdelse af en afgørelse truffet i en 
anden medlemsstat, bør den attest, der er 
fastsat i denne forordning, forkyndes for 
personen hurtigst muligt og før den første 
fuldbyrdelsesforanstaltning, og den bør om 
nødvendigt ledsages af afgørelsen. I den 
forbindelse bør den første 
fuldbyrdelsesforanstaltning betyde den 
første fuldbyrdelsesforanstaltning efter en 
sådan forkyndelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) I specifikke sager om 
forældreansvar, der er omfattet af denne 
forordning, bør centralmyndighederne 
samarbejde med hinanden om at bistå de 
nationale myndigheder samt indehavere af 
forældreansvar. Denne bistand bør navnlig 
omfatte lokalisering af barnet, enten 
direkte eller via andre kompetente 
myndigheder, hvis dette er nødvendigt for 
at gennemføre en anmodning i henhold til 
denne forordning, og de oplysninger om 
barnet, der er nødvendige for sagen.

(42) I specifikke sager om 
forældreansvar, der er omfattet af denne 
forordning, bør centralmyndighederne 
samarbejde med hinanden om at bistå de 
nationale myndigheder samt indehavere af 
forældreansvar. Denne bistand bør navnlig 
omfatte lokalisering af barnet, enten 
direkte eller via andre kompetente 
myndigheder, hvis dette er nødvendigt for 
at gennemføre en anmodning i henhold til 
denne forordning, og de oplysninger om 
barnet, der er nødvendige for sagen. I 
tilfælde, hvor kompetencen hører under 
en anden medlemsstat end den 
medlemsstat, hvor barnet er statsborger, 
underretter de centrale myndigheder i den 
kompetente medlemsstat uden unødig 
forsinkelse de centrale myndigheder i den 
medlemsstat, hvor barnet er statsborger.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) En myndighed i en medlemsstat, 
der overvejer at træffe en afgørelse 
vedrørende forældreansvar, bør have 
mulighed for at anmode myndighederne i 
en anden medlemsstat om en meddelelse af 
oplysninger, der er relevante for at beskytte 
barnet, hvis barnets bedste kræver det. 
Afhængig af omstændighederne kan disse 
oplysninger omfatte oplysninger om sager 
og afgørelser vedrørende en forælder eller 
barnets søskende eller om en forælders 
mulighed for at tage sig af barnet eller have 
adgang til barnet.

(46) I særlige tilfælde, hvor det er 
påkrævet af hensyn til barnets bedste, bør 
en myndighed i en medlemsstat, der 
overvejer at træffe en afgørelse vedrørende 
forældreansvar, anmode myndighederne i 
en anden medlemsstat om en meddelelse af 
oplysninger, der er relevante for at beskytte 
barnet. Afhængig af omstændighederne 
kan disse oplysninger omfatte oplysninger 
om sager og afgørelser vedrørende en 
forælder f.eks., i tilfælde af vold i hjemmet 
og kønsbaseret vold, eller afgørelser om 
barnets søskende eller information om en 
forælders mulighed for at tage sig af barnet 
eller have adgang til barnet. Vurderingen 
af denne mulighed bør foretages af en 
praktiserende sagkyndig. En forælders 
nationalitet, økonomiske og sociale 
situation samt kulturelle og religiøse 
baggrund bør ikke betragtes som 
afgørende elementer ved vurderingen af 
vedkommendes mulighed for at tage sig af 
barnet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Der bør indføres en støtteplatform 
for EU-borgere, som anmoder om 
tilbagegivelse af et barn ved domstole i 
andre medlemsstater. Derudover bør EU-
borgere med bopæl i en anden 
medlemsstat, hvor de anmoder om 
tilbagegivelse af et barn, bistås af deres 
respektive repræsentationer.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kompetencen til at træffe afgørelse 
om spørgsmål vedrørende forældreansvar 
over for et barn ligger hos myndighederne i 
den medlemsstat, hvor barnet har sit 
sædvanlige opholdssted. Når et barn lovligt 
flytter fra én medlemsstat til en anden og 
får nyt sædvanligt opholdssted dér, er det 
myndighederne i den medlemsstat, hvor 
barnet har sit nye sædvanlige opholdssted, 
der får kompetencen. 

1. Kompetencen til at træffe afgørelse 
om spørgsmål vedrørende forældreansvar 
over for et barn ligger hos myndighederne i 
den medlemsstat, hvor barnet har sit 
sædvanlige opholdssted. Når et barn lovligt 
flytter fra én medlemsstat til en anden og 
får nyt sædvanligt opholdssted dér, jf. 
Domstolens definition, er det 
myndighederne i den medlemsstat, hvor 
barnet har sit nye sædvanlige opholdssted, 
der får kompetencen.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at forenkle 
kompetencespørgsmål udpeger 
medlemsstaterne en ret på nationalt plan, 
som skal behandle grænseoverskridende 
sager, der involverer børn.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighederne i en medlemsstat, på hvis 
område barnet befinder sig eller har 
formue, har i hastetilfælde kompetence til 
at anvende foreløbige, herunder 
sikrende foranstaltninger, over for dette 

Myndighederne i en medlemsstat, på hvis 
område barnet befinder sig eller har 
formue, har i hastetilfælde kompetence til 
at anvende foreløbige, herunder sikrende, 
foranstaltninger over for dette barn eller 
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barn eller dets formue. dets formue. Sådanne foranstaltninger må 
ikke unødigt forsinke sagsforløbet og 
endelige afgørelser om 
forældremyndighed og samværsret.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis hensynet til barnets bedste kræver det, 
skal den myndighed, som anvender de 
sikrende foranstaltninger, enten direkte 
eller gennem centralmyndigheden udpeget 
i henhold til artikel 60 underrette den 
medlemsstat, som i medfør af denne 
forordning er kompetent til at påkende 
sagens realitet.

Hvis hensynet til barnets bedste kræver det, 
skal den myndighed, som anvender de 
sikrende foranstaltninger, enten direkte 
eller gennem centralmyndigheden udpeget 
i henhold til artikel 60 underrette den 
medlemsstat, som i medfør af denne 
forordning er kompetent til at påkende 
sagens realitet. Denne myndighed skal 
sikre, at de i sagen involverede forældre 
rettidigt informeres grundigt om alle de 
pågældende foranstaltninger på et sprog, 
som de forstår til fulde. Det er følgelig 
strengt forbud at afkræve betaling for 
udgifterne til oversættelse af forældrene 
fra den medlemsstat, der har kompetence 
over sagens realitet i henhold til denne 
forordning.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighederne i medlemsstaterne skal, når 
de udøver deres kompetence i henhold til 
afdeling 2 i dette kapitel, sikre, at et barn, 
der er i stand til at udforme sine egne 
synspunkter, får en reel og faktisk 
mulighed for at udtrykke disse synspunkter 

Myndighederne i medlemsstaterne skal, når 
de udøver deres kompetence i henhold til 
afdeling 2 i dette kapitel, sikre, at et barn 
får en reel og faktisk mulighed for at 
udtrykke sine egne synspunkter under 
sagen.
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under sagen.

Myndigheden tillægger barnets 
synspunkter passende vægt i 
overensstemmelse med vedkommendes 
alder og modenhed og dokumenterer sine 
overvejelser i afgørelsen.

Myndigheden tillægger barnets 
synspunkter passende vægt i 
overensstemmelse med vedkommendes 
alder og modenhed, især når barnet er 
mere end 12 år gammelt og tydeligt
dokumenterer sine objektive overvejelser i 
afgørelsen. Fra 16-års alderen skal 
barnets ønsker betragtes som afgørende.
Myndigheden skal skabe de rette 
betingelser, således at barnet klart og 
udtømmende kan udtrykke sine egne 
objektive overvejelser, som der skal tages 
hensyn til i den endelige afgørelse. 
Vurderingen af barnets evner og 
modenhed skal foretages med inddragelse 
af professionelle børne- og 
familiesagkyndige.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Retten undersøger, så hurtigt som 
muligt under sagen, hvorvidt parterne er 
villige til at deltage i mægling med henblik 
på, til barnets bedste, at nå frem til en 
acceptabel løsning, forudsat at det ikke 
forsinker sagen unødigt.

2. Retten foreslår så hurtigt som 
muligt under sagen mæglingstjenester, 
bortset fra i tilfælde af kønsbaseret vold,
med henblik på, til barnets bedste, at nå 
frem til en acceptabel løsning, forudsat at 
det ikke forsinker sagen unødigt. Hvis 
parterne indvilliger i at indgå i mægling, 
sikrer myndighederne i den medlemsstat, 
der har jurisdiktion, adgang til 
mæglingstjenester.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fremgangsmåden for fuldbyrdelse 
af afgørelser, der er truffet i en anden 
medlemsstat, afgøres, for så vidt den ikke 
er omfattet af denne forordning, efter 

1. Fremgangsmåden for fuldbyrdelse 
af afgørelser, der er truffet i en anden 
medlemsstat, afgøres, for så vidt den ikke 
er omfattet af denne forordning, efter 
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lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten. Uanset 
artikel 40 fuldbyrdes en afgørelse, der er 
truffet i en medlemsstat, og som er 
eksigibel i fuldbyrdelsesstaten, på samme 
betingelser som en afgørelse truffet i 
fuldbyrdelsesstaten.

lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Retten kan om nødvendigt kræve, 
at den, der har fremsat anmodningen, i 
overensstemmelse med artikel 69 
forelægger en oversættelse eller en 
translitteration af det relevante indhold af 
den attest, som præciserer den forpligtelse, 
der skal opfyldes.

2. Retten kræver, at den, der har 
fremsat anmodningen, i overensstemmelse 
med artikel 69 forelægger en oversættelse 
eller en translitteration af det relevante 
indhold af den attest, som præciserer den 
forpligtelse, der skal opfyldes.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) underrette indehaverne af 
forældreansvar om retshjælp og bistand, 
f.eks. tosprogede specialiserede advokater, 
med henblik på at undgå, at indehaverne 
af forældreansvar giver deres samtykke 
uden at have forstået rækkevidden af 
deres samtykke.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2a. Når en afgørelse om 
forældreansvar påtænkes, skal den 
centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor barnet har sit sædvanlige 
opholdssted, uden unødig forsinkelse 
underrette den centrale myndighed i den 
medlemsstat, hvor barnet er statsborger, 
om sagsbehandlingen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Myndighederne i en medlemsstat, 
hvor barnet ikke har sit sædvanlige 
opholdssted, kan efter anmodning fra en 
person med bopæl i denne medlemsstat, 
som søger at opnå eller bevare samvær 
med barnet, eller på anmodning fra en 
centralmyndighed i en anden medlemsstat, 
indsamle oplysninger eller bevismateriale 
og udtale sig om den pågældendes 
egnethed til at have samvær og om 
vilkårene for udøvelsen af samvær.

5. Myndighederne i en medlemsstat, 
hvor barnet ikke har sit sædvanlige 
opholdssted, kan efter anmodning fra en 
slægtning med bopæl i denne medlemsstat, 
som søger at opnå eller bevare samvær 
med barnet, eller på anmodning fra en 
centralmyndighed i en anden medlemsstat, 
indsamle oplysninger eller bevismateriale 
og udtale sig om den pågældendes 
egnethed til at have samvær og om 
vilkårene for udøvelsen af samvær.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Socialarbejdere og andre ansatte 
hos myndigheder, der beskæftiger sig med 
grænseoverskridende anbringelse af børn 
på børnehjem eller i plejefamilier, skal 
modtage undervisning for at øge deres 
kendskab til de pågældende emner.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer forældrene 
ret til regelmæssig aktindsigt, medmindre 
dette ikke tjener barnets bedste.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt den kompetente 
myndighed agter at sende socialarbejdere 
til en anden medlemsstat for at afgøre, om 
en anbringelse eller adoption dér er 
forenelig med barnets bedste, underretter 
den den pågældende medlemsstat herom.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden [10 år efter 
anvendelsesdatoen] forelægger 
Kommissionen understøttet af 
oplysninger, som fremsendes af 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg en rapport 
om efterfølgende evaluering af denne 
forordning, om nødvendigt ledsaget af 
lovforslag.

1. Inden [5 år efter 
anvendelsesdatoen] forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet 
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg en rapport om efterfølgende 
evaluering af denne forordning, om 
nødvendigt ledsaget af lovforslag. 
Rapporten om efterfølgende evaluering af 
denne forordning ledsages om nødvendigt 
af lovforslag.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvad angår anmodninger om b) hvad angår anmodninger om 
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fuldbyrdelse i henhold til artikel 32, 
antallet af sager, hvor fuldbyrdelsen ikke 
har fundet sted inden for seks uger fra det 
tidspunkt, hvor fuldbyrdelsesprocedurerne 
blev indledt

fuldbyrdelse i henhold til artikel 32, 
antallet af sager, hvor fuldbyrdelsen er 
blevet suspenderet, hvor længe 
fuldbyrdelsen er blevet suspenderet, og 
antallet af sager, hvor fuldbyrdelsen ikke 
har fundet sted inden for seks uger fra det 
tidspunkt, hvor fuldbyrdelsesprocedurerne 
blev indledt
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