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Declarație scrisă depusă în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de
procedură al Parlamentului European privind protecția copiilor în cauze care implică
răpiri, printre altele în contextul problemelor legate de custodie1
1. Răpirile apar, în special, în contextul divorțurilor/separărilor dintre părinți de naționalități
diferite.
2. Rolul unei Uniuni Europene a drepturilor omului este acela de a-i proteja pe cei care nu se
pot proteja singuri, și anume copiii.
3. Răpirile îi traumatizează pe copii și conduc la suferințe fizice și psihice în urma cărora, de
cele mai multe ori, aceștia nu se mai pot recupera. Trebuie precizat faptul că cooperarea
între toate statele implicate reprezintă o condiție fundamentală în vederea găsirii unei soluții
pozitive la aceste conflicte, iar o soluție poate fi pozitivă doar atunci când aceasta se pliază
pe nevoile copilului în cauză.
4. Prin urmare, Comisia este invitată să atragă atenția asupra pericolelor aferente răpirii unui
copil, să inițieze campanii de sensibilizare cu privire la acest aspect în zonele și țările în
cauză și să sublinieze importanța cooperării.
5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1

În conformitate cu articolul 123 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică
în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să
angajeze Parlamentul.
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