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LYHYET PERUSTELUT

Lasten hyvinvointia koskevista asioista esitettyjen lukuisien vetoomusten joukossa on monia 
sellaisia, joissa on otettu esiin asetuksen puutteita ja/tai virheitä sen täytäntöönpanossa. 
Vetoomusvaliokunnalle lapsen oikeuksia koskevat takeet ovat erityisen tärkeitä, ja valiokunta 
pyrkii löytämään mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että lasten ongelmat ja heidän 
näkemyksensä tulevat kuulluiksi, kun pidetään mielessä lasten haavoittuvuus.

Ehdotetulla uudelleenlaadinnalla pyritään lisäämään lasten oikeuksia ja erityisesti otetaan 
käyttöön erillinen säännös, joka velvoittaa tuomioistuimet antamaan lapsille mahdollisuuden 
tulla kuulluiksi. Uudelleenlaadinnalla pyritään myös parantamaan palauttamismenettelyjen 
tehokkuutta kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa sekä poistamaan 
eksekvatuurimenettelyt kaikissa vanhempainvastuutapauksissa. Kaikki nämä kysymykset ovat 
tulleet esiin vastaanotetuissa vetoomuksissa, ja useimmiten ne liittyvät tilanteisiin, joissa 
jäsenvaltio, jolla oli lainkäyttövalta, käytännössä syrji ulkomaalaista vanhempaa.

Valmistelija katsoo, että ehdotus on yleisesti ottaen täyttänyt tavoitteensa ja siinä ehdotetut 
parannukset ovat kiinnostavia. Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että ehdotukseen voisi 
tehdä joitakin muutoksia, jotta se olisi tehokkaampi ja suojaisi paremmin lapsen etua ja 
unionin kansalaisten perusoikeuksia ja vapauksia yleisesti. Näin se edistää omalta osaltaan 
eurooppalaisen oikeuden ja perusoikeuksien alueen kehittämistä.

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin oikeusalueen sujuva ja 
asianmukainen toiminta on äärimmäisen 
tärkeää, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät 
ja -perinteet. Sen vuoksi olisi edelleen 
parannettava keskinäistä luottamusta 
oikeusjärjestelmien välillä. Unioni on 
ottanut tavoitteekseen luoda vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen, jossa taataan henkilöiden vapaa 
liikkuvuus ja oikeussuojan saatavuus, ja 
pitää sitä yllä ja kehittää sitä . Näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi olisi 
vahvistettava henkilöiden ja erityisesti 

(3) Unionin oikeusalueen sujuva ja 
asianmukainen toiminta on äärimmäisen 
tärkeää, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät 
ja -perinteet. Sen vuoksi olisi edelleen 
parannettava keskinäistä luottamusta 
oikeusjärjestelmien välillä. Unioni on 
ottanut tavoitteekseen luoda vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen, jossa taataan henkilöiden vapaa 
liikkuvuus ja oikeussuojan saatavuus, ja 
pitää sitä yllä ja kehittää sitä. Näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi on olennaisen 
tärkeää vahvistaa henkilöiden ja erityisesti 
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lasten oikeuksia oikeudellisissa 
menettelyissä, jotta voidaan helpottaa 
oikeus- ja hallintoviranomaisten 
yhteistyötä ja sellaisten 
perheoikeudellisissa asioissa annettujen 
päätösten täytäntöönpanoa, joilla on rajat 
ylittäviä vaikutuksia. Siviiliasioissa 
annettujen päätösten vastavuoroista 
tunnustamista olisi tehostettava, 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yksinkertaistettava ja tiedonvaihtoa 
jäsenvaltioiden viranomaisten välillä 
parannettava.

lasten oikeuksia oikeudellisissa 
menettelyissä, jotta voidaan helpottaa 
oikeus- ja hallintoviranomaisten 
yhteistyötä ja sellaisten 
perheoikeudellisissa asioissa annettujen 
päätösten täytäntöönpanoa, joilla on rajat 
ylittäviä vaikutuksia. Siviiliasioissa 
annettujen päätösten vastavuoroista 
tunnustamista olisi tehostettava, 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yksinkertaistettava ja tiedonvaihtoa 
jäsenvaltioiden viranomaisten välillä 
parannettava huolehtimalla siitä, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten noudattamien menetelmien 
ja käytäntöjen syrjimätön luonne 
varmistetaan asianmukaisesti lapsen edun 
ja siihen liittyvien perusoikeuksien 
turvaamiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
vanhemmuuden vahvistamiseen, sillä se ei 
liity vanhempainvastuun määräämiseen 
eikä muihin henkilöiden oikeudelliseen 
asemaan liittyviin kysymyksiin. 

(10) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
vanhemmuuden vahvistamiseen, sillä se ei 
liity vanhempainvastuun määräämiseen 
eikä muihin henkilöiden oikeudelliseen 
asemaan liittyviin kysymyksiin. 
Vanhempainvastuun harjoittamiseen 
liittyvissä tämän asetuksen perusteella 
tehtävissä päätöksissä olisi kuitenkin 
kunnioitettava asianmukaisesti kaikkia 
vanhemmuuden muotoja, jotka 
tunnustetaan oikeudellisesti muissa 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Toimivaltasäännökset (13) Toimivaltasäännökset 
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vanhempainvastuuta koskevissa asioissa on 
muotoiltu lapsen edun perusteella ja niitä 
olisi sovellettava sen mukaisesti. 
Viittauksia lapsen etuun olisi tulkittava 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
24 artiklan ja lapsen oikeuksista 20 päivänä 
marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti.

vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 
olisi aina muotoiltava lapsen edun 
perusteella ja niitä olisi sovellettava sen 
mukaisesti. Viittauksia lapsen etuun olisi 
tulkittava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7, 14, 22 ja 24 artiklan ja 
lapsen oikeuksista 20 päivänä marraskuuta 
1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti. On 
välttämätöntä, että jäsenvaltio, jonka 
viranomaiset ovat tämän asetuksen 
nojalla toimivaltaisia tutkimaan asian, 
varmistaa lopullisen päätöksen lapsen 
palauttamisesta tehtyään, että lapsen etu 
ja perusoikeudet suojataan hänen
tultuaan palautetuksi, erityisesti silloin, 
jos hän on yhteydessä kumpaankin 
vanhempaansa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämä asetus ei saisi estää sellaisen 
jäsenvaltion viranomaisia, jolla ei ole 
asiassa toimivaltaa, toteuttamasta 
kiireellisissä tapauksissa siinä jäsen 
valtiossa olevaa henkilöä tai lapsen 
omaisuutta koskevia väliaikaisia 
toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä. 
Nämä toimenpiteet olisi tunnustettava ja 
pantava täytäntöön kaikissa muissa 
jäsenvaltioissa, myös niissä jäsenvaltioissa, 
jotka ovat tämän asetuksen mukaisesti 
toimivaltaisia, siihen asti että tällaisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on toteuttanut aiheellisiksi katsomansa 
toimenpiteet. Yhden jäsenvaltion 
tuomioistuimessa annettuja toimenpiteitä 
olisi kuitenkin muutettava tai ne olisi 
korvattava ainoastaan tuomioistuimen 
antamilla toimenpiteillä siinä 
jäsenvaltiossa, jolla on toimivalta käsitellä 

(17) Tämä asetus ei saisi estää sellaisen 
jäsenvaltion viranomaisia, jolla ei ole 
asiassa toimivaltaa, toteuttamasta 
kiireellisissä tapauksissa siinä 
jäsenvaltiossa olevaa henkilöä tai lapsen 
omaisuutta koskevia, tai tapauksissa, 
joihin liittyy naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyssä 
Euroopan neuvoston yleissopimuksessa 
(”Istanbulin sopimus”) määriteltyä 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa,
väliaikaisia toimenpiteitä tai 
turvaamistoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet 
olisi tunnustettava ja pantava täytäntöön 
kaikissa muissa jäsenvaltioissa, myös 
niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tämän 
asetuksen mukaisesti toimivaltaisia, siihen 
asti että tällaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on toteuttanut 
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pääasia. Jos viranomaiselle, jolla on 
toimivalta antaa ainoastaan väliaikaisia 
toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä, 
tehdään pääasiaa koskeva hakemus, sen 
olisi oma-aloitteisesti todettava, ettei sillä 
ole toimivaltaa käsitellä sitä. Jos lapsen 
edun suojelu niin vaatii, viranomaisen olisi 
ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä sen 
jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän 
asetuksen mukaisesti toimivaltainen 
tutkimaan pääasian, joko suoraan tai 
keskusviranomaisen välityksellä. Se, ettei 
toimenpiteestä ole ilmoitettu toisen 
jäsenvaltion viranomaiselle, ei kuitenkaan 
saisi olla peruste olla tunnustamatta 
toimenpidettä. 

aiheellisiksi katsomansa toimenpiteet. 
Yhden jäsenvaltion tuomioistuimessa 
annettuja toimenpiteitä olisi kuitenkin 
muutettava tai ne olisi korvattava 
ainoastaan tuomioistuimen antamilla 
toimenpiteillä siinä jäsenvaltiossa, jolla on 
toimivalta käsitellä pääasia. Jos 
viranomaiselle, jolla on toimivalta antaa 
ainoastaan väliaikaisia toimenpiteitä tai 
turvaamistoimenpiteitä, tehdään pääasiaa 
koskeva hakemus, sen olisi oma-
aloitteisesti todettava, ettei sillä ole 
toimivaltaa käsitellä sitä. Jos lapsen edun 
suojelu niin vaatii, viranomaisen olisi 
ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä sen 
jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän 
asetuksen mukaisesti toimivaltainen 
tutkimaan pääasian, joko suoraan tai 
keskusviranomaisen välityksellä. Se, ettei 
toimenpiteestä ole ilmoitettu toisen 
jäsenvaltion viranomaiselle, ei kuitenkaan 
saisi olla peruste olla tunnustamatta 
toimenpidettä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Poikkeustapauksissa sen 
jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsen 
asuinpaikka on, ei välttämättä ole parhaat 
edellytykset asian käsittelyyn. Lapsen edun 
mukaisesti toimivaltainen viranomainen 
voi poikkeuksellisesti ja tietyin 
edellytyksin siirtää toimivaltansa tietyssä 
asiassa toisen jäsenvaltion viranomaiselle, 
jos tällä viranomaisella on paremmat 
edellytykset asian käsittelyyn. Tällöin 
viranomaisen, jolle asia on siirretty, ei 
pitäisi kuitenkaan voida siirtää toimivaltaa 
edelleen kolmannelle viranomaiselle. 

(18) Olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että poikkeustapauksissa, 
kuten tapauksissa, joihin liittyy 
perheväkivaltaa tai sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa, sen jäsenvaltion 
viranomaisilla, jossa lapsen asuinpaikka 
on, ei välttämättä ole parhaat edellytykset 
asian käsittelyyn. Lapsen edun mukaisesti 
toimivaltainen viranomainen voi 
poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin 
siirtää toimivaltansa tietyssä asiassa toisen 
jäsenvaltion viranomaiselle, jos tällä 
viranomaisella on paremmat edellytykset 
asian käsittelyyn. Tällöin viranomaisen, 
jolle asia on siirretty, ei pitäisi kuitenkaan 
voida siirtää toimivaltaa edelleen 
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kolmannelle viranomaiselle.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tämän asetuksen mukaisissa 
vanhempainvastuuta koskevissa 
menettelyissä sekä vuoden 1980 Haagin 
yleissopimuksen mukaisissa 
palauttamismenettelyissä olisi noudatettava 
lapsen oikeutta esittää näkemyksensä 
vapaasti, ja nämä näkemykset olisi otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon, kun 
arvioidaan lapsen etua. Lapsen 
kuulemisella on Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan ja 
lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen 12 artikan
mukaisesti tärkeä merkitys tämän 
asetuksen soveltamisessa. Tällä asetuksella 
ei kuitenkaan pyritä säätämään siitä, miten 
lasta olisi kuultava, eli olisiko esimerkiksi 
tuomarin kuultava lasta henkilökohtaisesti 
vai olisiko erityisen koulutuksen saaneen 
asiantuntijan kuultava lasta ja esitettävä 
tuomioistuimelle raportti jälkikäteen tai 
olisiko lasta kuultava oikeussalissa vai 
jossakin muussa paikassa.

(23) Tämän asetuksen mukaisissa 
vanhempainvastuuta koskevissa 
menettelyissä sekä vuoden 1980 Haagin 
yleissopimuksen mukaisissa 
palauttamismenettelyissä olisi noudatettava 
lapsen oikeutta esittää näkemyksensä 
vapaasti, ja nämä näkemykset olisi otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon, kun 
arvioidaan lapsen etua. Lapsen 
kuulemisella on Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan ja 
lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen 12 artiklan
mukaisesti tärkeä merkitys tämän 
asetuksen soveltamisessa. Tällä asetuksella 
ei missään tapauksessa pyritä säätämään 
siitä, miten lasta olisi kuultava, eli olisiko 
esimerkiksi tuomarin kuultava lasta 
henkilökohtaisesti vai olisiko erityisen 
koulutuksen saaneen asiantuntijan kuultava 
lasta ja esitettävä tuomioistuimelle raportti 
jälkikäteen tai olisiko lasta kuultava 
oikeussalissa vai jossakin muussa paikassa, 
mutta mahdollisesti vaarantuvien 
perusoikeuksien suojelemiseksi olisi 
säädettävä, että lapsen kuuleminen on 
kaikissa tapauksissa nauhoitettava. On 
olennaisen tärkeää, että lapsen 
kuulemisessa on huolehditaan kaikista 
takeista lapsen henkisen 
koskemattomuuden ja edun 
suojelemiseksi, ja tästä syystä tällaisissa 
kuulemisissa olisi oltava mukana 
ammattisovittelijoita sekä psykologeja 
ja/tai sosiaalityöntekijöitä. Tämä 
helpottaisi myös vanhempien välistä 
yhteistyötä ja myöhemmin heidän ja 
lapsen välistä suhdetta.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta vuoden 1980 Haagin 
yleissopimuksen mukainen 
palauttamismenettely voitaisiin saada 
päätökseen mahdollisimman nopeasti, 
jäsenvaltioiden olisi keskitettävä näitä 
menettelyjä koskeva toimivalta yhdelle tai 
useammalle tuomioistuimelle ottaen 
asianmukaisella tavalla huomioon 
kansallisen oikeushallintonsa rakenne. 
Toimivallan keskittäminen rajoitetulle 
määrälle tuomioistuimia yhdessä 
jäsenvaltiossa on olennainen ja 
tuloksellinen väline, jonka avulla voidaan 
nopeuttaa lapsikaappaustapausten 
käsittelyä useissa jäsenvaltioissa, koska 
tuomareille, jotka käsittelevät useita 
tällaisia tapauksia, muodostuu erityistä 
asiantuntemusta. Oikeusjärjestelmän 
rakenteesta riippuen 
lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta 
voitaisiin keskittää joko yhdelle 
tuomioistuimelle koko maan osalta tai 
rajoitetulle määrälle tuomioistuimia, 
käyttäen lähtökohtana esimerkiksi 
muutoksenhakutuomioistuinten 
lukumäärää ja keskittämällä kansainvälisiä 
lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta 
yhdelle ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimelle kunkin 
muutoksenhakutuomioistuimen 
tuomiopiirissä. Jokaisen oikeusasteen olisi 
annettava päätöksensä viimeistään kuuden 
viikon kuluttua siitä kun hakemus tai 
muutoksenhaku on toimitettu sen 
käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden olisi 
säädettävä, että vuoden 1980 Haagin 
yleissopimuksen nojalla tehtyyn, lapsen 
palauttamista tai palauttamatta jättämistä 
koskevaan päätökseen on mahdollista 
hakea muutosta vain kerran.

(26) Jotta vuoden 1980 Haagin 
yleissopimuksen mukainen 
palauttamismenettely voitaisiin saada 
päätökseen mahdollisimman nopeasti, 
jäsenvaltioiden olisi keskitettävä näitä 
menettelyjä koskeva toimivalta yhdelle tai 
useammalle tuomioistuimelle ottaen 
asianmukaisella tavalla huomioon 
kansallisen oikeushallintonsa rakenne. 
Toimivallan keskittäminen rajoitetulle 
määrälle tuomioistuimia yhdessä 
jäsenvaltiossa on olennainen ja 
tuloksellinen väline, jonka avulla voidaan 
nopeuttaa lapsikaappaustapausten 
käsittelyä useissa jäsenvaltioissa, koska 
tuomareille, jotka käsittelevät useita 
tällaisia tapauksia, muodostuu erityistä 
asiantuntemusta. Oikeusjärjestelmän 
rakenteesta riippuen 
lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta 
voitaisiin keskittää joko yhdelle 
tuomioistuimelle koko maan osalta tai 
rajoitetulle määrälle tuomioistuimia, 
käyttäen lähtökohtana esimerkiksi 
muutoksenhakutuomioistuinten 
lukumäärää ja keskittämällä kansainvälisiä 
lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta 
yhdelle ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimelle kunkin 
muutoksenhakutuomioistuimen 
tuomiopiirissä. Jokaisen oikeusasteen olisi 
annettava päätöksensä viimeistään kuuden 
viikon kuluttua siitä kun hakemus tai 
muutoksenhaku on toimitettu sen 
käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden olisi 
säädettävä, että vuoden 1980 Haagin 
yleissopimuksen nojalla tehtyyn, lapsen 
palauttamista tai palauttamatta jättämistä 
koskevaan päätökseen on mahdollista 
hakea muutosta vain kerran. Lisäksi olisi 
toteutettava toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että yhdessä 
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jäsenvaltiossa tehdyt oikeuden päätökset 
tunnustetaan toisessa jäsenvaltiossa. Kun 
oikeusistuin on tehnyt päätöksen, se olisi 
myös tunnustettava kaikkialla unionissa 
varsinkin silloin, kun lasten etu voi 
vaarantua.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kaikissa lasta koskevissa 
tapauksissa ja erityisesti kun kyseessä on 
kansainvälinen lapsikaappaus, oikeus- ja 
hallintoviranomaisten olisi harkittava 
mahdollisuutta saada aikaan 
sovintoratkaisu sovittelua ja muita 
asianmukaisia keinoja käyttäen ja 
tarvittaessa olemassa olevien, sovittelua 
vanhempainvastuuta koskevissa rajat 
ylittävissä riita-asioissa edistävien 
verkostojen ja tukirakenteiden avulla. 
Tällaisten toimien ei kuitenkaan pitäisi 
aiheettomasti pitkittää vuoden 1980 Haagin 
yleissopimukseen perustuvaa 
palauttamismenettelyä.

(28) Kaikissa lasta koskevissa 
tapauksissa ja erityisesti kun kyseessä on 
kansainvälinen lapsikaappaus, oikeus- ja 
hallintoviranomaisten olisi harkittava 
mahdollisuutta saada aikaan 
sovintoratkaisu sovittelua ja muita 
asianmukaisia keinoja käyttäen lapsen 
oikeuksien ja niihin liittyvien muiden 
perusoikeuksien täysimääräisen suojelun 
varmistamiseksi. Tällaisten toimien ei 
kuitenkaan pitäisi aiheettomasti pitkittää 
vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen 
perustuvaa palauttamismenettelyä. Lisäksi 
olisi hyödynnettävä paremmin 
oikeusasiamiesten asiantuntemusta ja 
pantava se täytäntöön.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kun sen jäsenvaltion tuomioistuin, 
johon lapsi on luvattomasti viety tai josta 
hänet on luvattomasti jätetty palauttamatta, 
päättää kieltäytyä palauttamasta lasta 
vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen 
nojalla, sen olisi nimenomaisesti 
mainittava päätöksessään ne vuoden 1980 
Haagin yleissopimuksen artiklat, joihin 

(30) Kun sen jäsenvaltion tuomioistuin, 
johon lapsi on luvattomasti viety tai josta 
hänet on luvattomasti jätetty palauttamatta, 
päättää kieltäytyä palauttamasta lasta 
vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen 
nojalla, sen olisi nimenomaisesti 
mainittava päätöksessään ne vuoden 1980 
Haagin yleissopimuksen artiklat, joihin 
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kieltäytyminen perustuu. Tällainen päätös 
voidaan kuitenkin korvata myöhemmin 
päätöksellä, jonka sen jäsenvaltion 
tuomioistuin , jossa lapsen asuinpaikka oli 
ennen luvatonta poisviemistä tai 
palauttamatta jättämistä, antaa 
huoltajuusmenettelyssä sen jälkeen kun on 
perusteellisesti selvitetty lapsen etu. Jos 
kyseisessä päätöksessä edellytetään lapsen 
palauttamista, lapsi olisi palautettava 
vaatimatta minkään erityisen menettelyn 
noudattamista päätöksen tunnustamiseksi 
ja täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiossa, 
jossa lapsi on.

kieltäytyminen perustuu, ja ilmoitettava 
kieltäytymisen syyt. Tällainen päätös 
voidaan kuitenkin korvata myöhemmin 
päätöksellä, jonka sen jäsenvaltion 
tuomioistuin, jossa lapsen asuinpaikka oli 
ennen luvatonta poisviemistä tai 
palauttamatta jättämistä, antaa 
huoltajuusmenettelyssä sen jälkeen kun on 
perusteellisesti selvitetty lapsen etu. Jos 
kyseisessä päätöksessä edellytetään lapsen 
palauttamista, lapsi olisi palautettava 
vaatimatta minkään erityisen menettelyn 
noudattamista päätöksen tunnustamiseksi 
ja täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiossa, 
jossa lapsi on.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Henkilölle, jota vastaan toisessa 
jäsenvaltiossa annetun päätöksen 
täytäntöönpanoa haetaan, olisi ilmoitettava 
asiasta antamalla hänelle tiedoksi tällä 
asetuksella käyttöön otettava todistus 
riittävän ajoissa ennen ensimmäisen 
täytäntöönpanotoimen toteuttamista ja 
tarvittaessa liitettävä mukaan myös päätös. 
Tässä yhteydessä ensimmäisellä 
täytäntöönpanotoimella olisi tarkoitettava 
ensimmäistä tällaisen tiedoksiannon 
jälkeen toteutettavaa 
täytäntöönpanotoimenpidettä.

(38) Henkilölle, jota vastaan toisessa 
jäsenvaltiossa annetun päätöksen 
täytäntöönpanoa haetaan, olisi ilmoitettava 
asiasta antamalla hänelle tiedoksi tällä 
asetuksella käyttöön otettava todistus 
pikaisesti ennen ensimmäisen 
täytäntöönpanotoimen toteuttamista ja 
tarvittaessa liitettävä mukaan myös päätös. 
Tässä yhteydessä ensimmäisellä 
täytäntöönpanotoimella olisi tarkoitettava 
ensimmäistä tällaisen tiedoksiannon 
jälkeen toteutettavaa 
täytäntöönpanotoimenpidettä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa yksittäistapauksissa 
keskuviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä keskenään avustaessaan sekä 

(42) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa yksittäistapauksissa 
keskusviranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä keskenään avustaessaan sekä 
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kansallisia viranomaisia että 
vanhempainvastuunkantajia. Tällaisen 
avustamisen tulisi kattaa erityisesti lapsen 
paikantaminen joko suoraan tai muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, 
jos se on tarpeen tämän asetuksen nojalla 
esitetyn pyynnön toteuttamista varten, sekä 
menettelyjä varten tarvittavien lasta 
koskevien tietojen toimittaminen.

kansallisia viranomaisia että 
vanhempainvastuunkantajia. Tällaisen 
avustamisen tulisi kattaa erityisesti lapsen 
paikantaminen joko suoraan tai muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, 
jos se on tarpeen tämän asetuksen nojalla 
esitetyn pyynnön toteuttamista varten, sekä 
menettelyjä varten tarvittavien lasta 
koskevien tietojen toimittaminen. 
Tapauksissa, joissa toimivalta on jollakin 
muulla jäsenvaltiolla kuin sillä, jonka 
kansalainen lapsi on, sen jäsenvaltion 
keskusviranomaisten, jolla on toimivalta, 
on ilmoitettava asiasta viipymättä sen 
jäsenvaltion keskusviranomaisille, jonka 
kansalainen lapsi on.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kun jäsenvaltion viranomainen 
harkitsee vanhempainvastuuta koskevan 
päätöksen antamista, sen olisi voitava 
pyytää lapsen suojelua koskevia tietoja 
toisen jäsenvaltion viranomaisilta, jos 
lapsen etu sitä edellyttää. Tämä voi 
tilanteen mukaan tarkoittaa tietoja lapsen 
vanhempaa tai sisaruksia koskevista 
menettelyistä ja päätöksistä tai vanhemman 
kyvystä huolehtia lapsesta tai tavata lasta.

(46) Kun jäsenvaltion viranomainen 
harkitsee vanhempainvastuuta koskevan 
päätöksen antamista, sen olisi 
erityistapauksissa lapsen edun sitä 
edellyttäessä pyydettävä kyseisen lapsen 
suojelua koskevia tietoja toisen 
jäsenvaltion viranomaisilta. Tämä voi 
tilanteen mukaan tarkoittaa tietoja lapsen 
vanhempaa koskevista menettelyistä ja 
päätöksistä esimerkiksi tapauksissa, joissa 
ilmenee perheväkivaltaa ja sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa, tai sisaruksia 
koskevista päätöksistä tai tietoja
vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta tai 
tavata lasta. Tämän kyvyn arviointi olisi 
annettava ammattilaisen tehtäväksi. 
Vanhemman kansallisuutta, taloudellista 
tai sosiaalista tilannetta tai kulttuurista tai 
uskonnollista taustaa ei saisi koskaan 
pitää ratkaisevina tekijöinä päätettäessä 
vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Olisi luotava tukifoorumi niitä 
unionin kansalaisia varten, jotka hakevat 
lapsen palauttamista muiden 
jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Lisäksi 
muissa jäsenvaltioissa asuvien ja niissä 
lapsen palauttamista hakevien unionin 
kansalaisten olisi saatava apua maidensa 
edustustoilta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion viranomaiset ovat 
toimivaltaisia vanhempainvastuuta 
koskevissa asioissa, jos lapsen asuinpaikka 
on kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun lapsi 
muuttaa laillisesti jäsenvaltiosta toiseen ja 
saa siellä uuden asuinpaikan, toimivaltaisia 
ovat uuden jäsenvaltion viranomaiset. 

1. Jäsenvaltion viranomaiset ovat 
toimivaltaisia vanhempainvastuuta 
koskevissa asioissa, jos lapsen asuinpaikka 
on kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun lapsi 
muuttaa laillisesti jäsenvaltiosta toiseen ja 
saa siellä uuden asuinpaikan, siten kuin 
tuomioistuin on sen määritellyt, 
toimivaltaisia ovat uuden jäsenvaltion 
viranomaiset.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltakysymysten 
yksinkertaistamiseksi jäsenvaltioiden on 
nimettävä kansallisella tasolla 
tuomioistuin, joka käsittelee kaikki 
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rajatylittävät tapaukset, joissa on 
osallisina lapsia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsi 
oleskelee tai jossa on hänelle kuuluvaa 
omaisuutta, on toimivalta toteuttaa 
kiireellisissä tapauksissa väliaikaisia 
toimenpiteitä ja turvaamistoimia, jotka 
koskevat kyseistä lasta tai omaisuutta.

Sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsi 
oleskelee tai jossa on hänelle kuuluvaa 
omaisuutta, on toimivalta toteuttaa 
kiireellisissä tapauksissa väliaikaisia 
toimenpiteitä ja turvaamistoimia, jotka 
koskevat kyseistä lasta tai omaisuutta. 
Tällaisilla toimenpiteillä ei saisi 
aiheettomasti pitkittää menettelyä ja 
lopullisia päätöksiä huoltajuus- ja 
tapaamisoikeudesta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, 
turvaamistoimia toteuttaneen viranomaisen 
on ilmoitettava niistä sen jäsenvaltion 
viranomaiselle, joka on tämän asetuksen 
nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, 
joko suoraan tai 60 artiklan nojalla nimetyn 
keskusviranomaisen välityksellä.

Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, 
turvaamistoimia toteuttaneen viranomaisen 
on ilmoitettava niistä sen jäsenvaltion 
viranomaiselle, joka on tämän asetuksen 
nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, 
joko suoraan tai 60 artiklan nojalla nimetyn 
keskusviranomaisen välityksellä. Kyseisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
menettelyn osapuolina oleville 
vanhemmille tiedotetaan täysimääräisesti 
viipymättä kaikista asiaan liittyvistä 
toimenpiteistä kielellä, jota he ymmärtävät 
perusteellisesti. Vastaavasti on 
ehdottomasti kiellettävä käännöskulujen 
laskuttaminen siitä jäsenvaltiosta kotoisin 
olevalta vanhemmalta, jonka 
viranomaisilla on tämän asetuksen 
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nojalla asiassa toimivalta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät 
tämän luvun 2 jakson mukaista toimivaltaa, 
niiden on varmistettava, että lapsi, joka 
kykenee muodostamaan oman 
näkemyksensä, saa aidosti ja tuloksellisesti 
tilaisuuden vapaasti ilmaista näkemyksensä 
menettelyn kuluessa.

Kun jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät 
tämän luvun 2 jakson mukaista toimivaltaa, 
niiden on varmistettava, että lapsi saa 
aidosti ja tuloksellisesti tilaisuuden 
vapaasti ilmaista oman näkemyksensä 
menettelyn kuluessa.

Viranomaisen on otettava lapsen näkemys 
asianmukaisella tavalla huomioon tämän 
iän ja kehitysasteen mukaisesti ja esitettävä 
huomionsa päätöksessä.

Viranomaisen on otettava lapsen näkemys 
asianmukaisella tavalla huomioon tämän 
iän ja kehitysasteen mukaisesti, erityisesti 
kun lapsi on yli 12-vuotias, ja esitettävä 
selkeästi puolueettomat huomionsa 
päätöksessä. Kun lapsi on vähintään 16-
vuotias, hänen toiveitaan on pidettävä 
ratkaisevina. Viranomaisen on luotava 
oikeanlaiset olosuhteet, jotta lapsi voi 
ilmaista selkeästi ja tyhjentävästi oman 
mielipiteensä, joka on otettava huomioon 
lopullisessa päätöksessä. Lapsen 
valmiuksien ja kehitystason 
määrittämiseksi on käytettävä lapsiin ja 
perheisiin erikoistuneiden ammattilaisten 
apua.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuomioistuimen on menettelyn 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
selvitettävä, ovatko osapuolet halukkaat 
löytämään sovittelussa lapsen edun 
mukaisen sovintoratkaisun, edellyttäen että 

2. Tuomioistuimen on menettelyn 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
lukuun ottamatta tapauksia, joihin liittyy 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, 
ehdotettava sovittelua lapsen edun 
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tämä ei aiheettomasti pitkitä menettelyä. mukaisen sovintoratkaisun löytämiseksi, 
edellyttäen että tämä ei aiheettomasti 
pitkitä menettelyä. Jos osapuolet suostuvat 
sovitteluun, sen jäsenvaltion 
viranomaisten, jolla on lainkäyttövalta, on 
varmistettava sovittelupalvelujen saanti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toisessa jäsenvaltiossa annettujen 
päätösten täytäntöönpanomenettelyyn 
sovelletaan täytäntöönpanojäsenvaltion 
lakia, siltä osin kuin siitä ei säädetä tässä 
asetuksessa. Jäsenvaltiossa annettu 
päätös, joka on täytäntöönpanokelpoinen 
täytäntöönpanojäsenvaltiossa, pannaan 
siellä täytäntöön samoin edellytyksin kuin 
täytäntöönpanojäsenvaltiossa annettu 
päätös, 40 artiklan soveltamista 
kuitenkaan rajoittamatta.

1. Toisessa jäsenvaltiossa annettujen 
päätösten täytäntöönpanomenettelyyn 
sovelletaan täytäntöönpanojäsenvaltion 
lakia, siltä osin kuin siitä ei säädetä tässä 
asetuksessa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuomioistuin voi tarvittaessa 
vaatia hakijaa toimittamaan todistuksen 
sisällöstä 69 artiklan mukaisen käännöksen 
tai translitteroinnin, jossa täsmennetään 
täytäntöön pantava velvoite.

2. Tuomioistuimen on vaadittava
hakijaa toimittamaan todistuksen sisällöstä 
69 artiklan mukainen käännös tai 
translitterointi, jossa täsmennetään 
täytäntöön pantava velvoite.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(e a) antaakseen 
vanhempainvastuunkantajille tietoa 
oikeusavusta, esimerkiksi erikoistuneista 
kaksikielisistä asianajajista, jotta 
vanhempainvastuunkantajat eivät antaisi 
suostumustaan ilman, että he ovat 
ymmärtäneet, mitä kaikkea suostumus 
pitää sisällään.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun vanhempainvastuuta koskeva 
päätös on käsiteltävänä, sen jäsenvaltion 
keskusviranomaisen, jossa lapsen 
asuinpaikka on, on viipymättä 
ilmoitettava asiaa koskevasta menettelystä 
sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, 
jonka kansalainen lapsi on.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, 
jossa lapsella ei ole asuinpaikkaa, voivat 
kyseisessä jäsenvaltiossa asuvan, 
tapaamisoikeuden vahvistamista tai sen 
säilyttämistä hakevan henkilön tai toisen 
jäsenvaltion keskusviranomaisen 
pyynnöstä hankkia asiaan liittyviä tietoja 
tai todisteita ja antaa lausunnon siitä, 
voidaanko kyseiselle henkilölle myöntää 
tapaamisoikeus, sekä ehdoista, joilla 
tapaamisoikeutta voidaan käyttää.

5. Sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, 
jossa lapsella ei ole asuinpaikkaa, voivat 
kyseisessä jäsenvaltiossa asuvan, 
tapaamisoikeuden vahvistamista tai sen 
säilyttämistä hakevan sukulaisen tai toisen 
jäsenvaltion keskusviranomaisen 
pyynnöstä hankkia asiaan liittyviä tietoja 
tai todisteita ja antaa lausunnon siitä, 
voidaanko kyseiselle henkilölle myöntää 
tapaamisoikeus, sekä ehdoista, joilla 
tapaamisoikeutta voidaan käyttää.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Sosiaalityöntekijöiden ja rajojen 
yli tapahtuvaa lasten sijoittamista koteihin 
tai sijaisperheisiin käsittelevien 
viranomaistahojen muun henkilöstön on 
saatava koulutusta, jotta voidaan edistää 
heidän tietoisuuttaan asiaan liittyvistä 
kysymyksistä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on taattava 
vanhempien säännöllinen tapaamisoikeus 
muulloin paitsi tapauksissa, joissa se 
vaarantaisi lapsen hyvinvoinnin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos toimivaltainen viranomainen 
aikoo lähettää sosiaalityöntekijöitä toiseen 
jäsenvaltioon sen selvittämiseksi, onko 
siellä toteutettava sijoittaminen tai adoptio 
yhteensopiva lapsen hyvinvoinnin kanssa, 
sen on ilmoitettava asiasta asianomaiselle 
jäsenvaltiolle.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viimeistään [10 vuoden kuluttua 1. Viimeistään [5 vuoden kuluttua 
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soveltamisen alkamispäivästä] komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
kertomuksen tämän asetuksen 
jälkiarvioinnista ja liittää siihen tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

soveltamisen alkamispäivästä] komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
kertomuksen tämän asetuksen 
jälkiarvioinnista ja liittää siihen tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 32 artiklan nojalla tehtyjen 
täytäntöönpanoa koskevien hakemusten 
osalta niiden tapausten lukumäärä, joissa 
täytäntöönpano ei tapahtunut kuuden 
viikon kuluessa siitä kun 
täytäntöönpanomenettely aloitettiin;

(b) 32 artiklan nojalla tehtyjen 
täytäntöönpanoa koskevien hakemusten 
osalta niiden tapausten lukumäärä, joissa 
täytäntöönpanoa lykättiin, kuinka pitkäksi 
aikaa täytäntöönpanoa lykättiin, sekä 
niiden tapausten lukumäärä, joissa
täytäntöönpano ei tapahtunut kuuden 
viikon kuluessa siitä kun 
täytäntöönpanomenettely aloitettiin;
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