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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000078/2015 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt 
εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Θέμα: Προστασία των συμφερόντων των παιδιών σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρώπη 

Έχοντας υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία του κοινού, που εκδηλώνεται με την αύξηση του αριθμού 
των αναφορών που απευθύνονται στο Κοινοβούλιο, θα μπορούσε η Επιτροπή να λάβει θέση σχετικά 
με τα ακόλουθα θέματα: 

1. Ενόψει της προσεχούς αναθεώρησης του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, θα μπορούσε η Επιτροπή να 
διευκρινίσει προς ποια κατεύθυνση θα στρέφονται οι τροποποιήσεις που θα προτείνει; Εξετάζει η 
Επιτροπή το ενδεχόμενο της κατάργησης των υφισταμένων διαδικαστικών και γραφειοκρατικών 
εμποδίων στις διαδικασίες επιμέλειας του παιδιού; Θα προτείνει η Επιτροπή αλλαγές 
προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τον ορισμό της συνήθους διαμονής 
(Άρθρο 15), η οποία είναι συνδετικός παράγοντας μείζονος σημασίας σε υποθέσεις διεθνών 
απαγωγών; 

2. Θα εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο της εισαγωγής κοινών προτύπων για την ακρόαση του 
παιδιού στις αστικές διαδικασίες σε όλα τα κράτη μέλη; Επιπλέον, θα διευκολύνει η Επιτροπή τον 
διάλογο και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων 
μερών, όπως η παροχή συνδρομής και κατάρτισης για τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους 
δικαστές και τις αστυνομικές δυνάμεις στα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τα συναφή νομοθετικά 
μέσα και την νομολογία; 

3. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ορίσουν ειδικευμένα 
δικαστήρια για οικογενειακές υποθέσεις που θα ασχολούνται με διεθνείς υποθέσεις απαγωγών 
παιδιών με διασυνοριακά στοιχεία, μεριμνώντας, κατά συνέπεια, ώστε η διαδικασία να καθίσταται 
πιο αποδοτική με αποτελεσματικές και ταχείες επιστροφές; Θα εξετάσει το ενδεχόμενο η 
Επιτροπή να συστήσει δίκτυο αυτών των δικαστηρίων και σχετικών αρχών για να διευκολύνει την 
ομαλή συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών; 

4. Προγραμματίζει η Επιτροπή να προωθήσει την ιδέα μιας ταχείας διαδικασίας για υποθέσεις που 
αφορούν παιδιά σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών καθώς 
και σε υποθέσεις που εκδικάζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

5. Τελεί η Επιτροπή εν γνώσει των ανησυχιών ορισμένων κρατών μελών σχετικά με τις πρακτικές 
υιοθεσίας σε άλλα κράτη μέλη (υιοθεσία χωρίς συναίνεση των γονέων) που έχει επιπτώσεις στα 
παιδιά/στις οικογένειες εκείνων που μετακινούνται στα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζονται αυτές 
οι πρακτικές; Θα συγκεντρώσει η Επιτροπή πληροφορίες για το θέμα αυτό με σκοπό να 
εξασφαλίσει την παροχή εγγυήσεων για την προστασία του συμφέροντος του παιδιού;  

6. Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει κατά πόσον προτίθεται να ενισχύσει πρωτοβουλίες 
ευρωπαϊκής εμβέλειας με στόχο την δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης όπου θα αναφέρονται 
με σαφή και προσιτό τρόπο οι σχετικές νομικές πληροφορίες για τις διαδικασίες υιοθέτησης στα 
κράτη μέλη, καθώς και οι αρμόδιες αρχές και οι θεσμοί στους οποίους μπορεί κάποιος να 
προσφύγει σε περιπτώσεις διασυνοριακών απαγωγών; 

7. Θα εξετάσει το ενδεχόμενο η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία κατάρτισης δικαστών που θα 
στοχεύει ειδικά σε διασυνοριακές υποθέσεις που αφορούν παιδιά στα πλαίσια του υφισταμένου 
προγράμματος επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών; 
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