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Писмена декларация съгласно член 123 от Правилника за дейността на
Европейския съюз относно закрила на децата в случаи на отвличане,
включително в контекста на спорове за упражняване на родителски права1
1. Отвличанията се срещат най вече във връзка с развод или законна раздяла на
родители от различни националности.
2. Задачата на Европейския съюз по отношение на правата на човека е да защитава тези,
които не могат да се защитят сами: децата.
3. Отвличанията травмират децата и водят до психически и физически вреди, от които
те често не успяват да се възстановят. Следва да се отбележи, че сътрудничеството
между всички засегнати държави е предпоставка за положителното разрешаване на
подобни конфликти и че решението може да бъде положително, единствено когато е
съобразено с нуждите на съответното дете.
4. Ето защо Комисията бива призована да обърне внимание на опасностите, свързани с
отвличането на деца, да гарантира повишаване на осведомеността по темата в
засегнатите райони и държави и да подчертае важността на сътрудничеството.
5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

1

В съответствие с член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент,
когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в
протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това
да задължава Парламента.
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