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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1696/2008 af Jacqueline de Croy, belgisk statsborger, for Fondation 
Princesses de Croy, om behovet for at træffe foranstaltninger til at bekæmpe den 
seksuelle udnyttelse af børn og støtte ofrene for dette misbrug

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer mangler på nationalt plan i forskellige EU-medlemsstater, som i mange 
tilfælde har betydet, at personer, der har krænket børn seksuelt, går fri. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at gribe ind for at sikre hurtig vedtagelse af EU-lovgivning om 
bekæmpelse af denne type forbrydelser og passende støtte til ofrene. Andrageren kræver, at 
der oprettes et europæisk agentur til at sikre samarbejde mellem de lokale myndigheder og 
Interpol på den ene side og ofrene for eller vidnerne til forbrydelser mod børn på den anden 
side.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragendet

Andrageren klager over, at der i en række lande (Belgien, Nederlandene, Frankrig, Portugal, 
Schweiz) er foregået forsætlige, systematiske retsvildfarelser med det formål at forhindre 
strafferetlig efterforskning af seksuelt misbrug af børn og dermed beskytte retsembedsmænd 
eller personer, der er tæt knyttet til retssystemet, og som selv er impliceret i dette misbrug. 
Andrageren påpeger, at der her ikke er tale om enkelttilfælde.
Andragendet ligger i forlængelse af et andet andragende om samme spørgsmål vedrørende 
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Belgien (186/2004).

Kommissionens bemærkninger

EU's mål i henhold til TEU's artikel 29 om at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed er nået bl.a. gennem bekæmpelse af forbrydelser mod 
børn. I traktaten foreskrives i denne forbindelse fælles aktion inden for det politimæssige og 
strafferetlige samarbejde.

Det er på dette grundlag, EU har brugt sine lovgivningsmæssige beføjelser, hvoraf det 
vigtigste instrument er Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 2003 om 
bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Denne rammeafgørelse 
tilnærmer de nationale lovgivninger, navnlig med hensyn til definitionen af strafbare 
handlinger, sanktioner og domsmyndighed.

For at forbedre tryghedsniveauet i en samlet strategi, der omfatter retsforfølgelse af 
gerningsmændene, beskyttelse af børnene og forebyggelse af forbrydelser, har Kommissionen 
den 25. marts 2009 stillet et forslag til Rådets rammeafgørelse om seksuel udnyttelse og 
misbrug af børn samt børnepornografi, der ophæver rammeafgørelse 2004/68/RIA.

Imidlertid har EU ingen beføjelser i forbindelse med strafferetlig efterforskning af 
enkelttilfælde. Ifølge TEU's artikel 33 er opretholdelse af lov og orden fortsat 
medlemsstaternes ansvar.

Konklusion

EU har ikke mulighed for at efterprøve de nationale retsmyndigheders afgørelser i straffesager 
og kan ikke gribe ind i de af andrageren nævnte tilfælde. Følgelig kan EU ikke foretage sig 
videre til fremme af dette andragende".


