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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000078/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt 
namens de PPE-Fractie 

Betreft: (Grensoverschrijdende) bescherming van de belangen van kinderen in Europa 

Kan de Commissie een standpunt innemen ten aanzien van de volgende kwesties, gezien de 
toenemende ongerustheid onder burgers, die naar voren komt in een stijging van het aantal aan het 
Parlement gerichte verzoekschriften? 

1. Kan de Commissie gezien de op stapel staande herziening van de Brussel II-verordening enige 
opheldering geven over de richting die de door haar voorgestelde wijzigingen op zullen gaan? Is 
de Commissie van plan de huidige procedurele en bureaucratische obstakels bij 
voogdijprocedures op te heffen? Zal de Commissie wijzigingen voorstellen om meer helderheid 
aan te brengen in de definitie van gewone verblijfplaats (artikel 15), aangezien dit een belangrijk 
aanknopingspunt is in internationale ontvoeringszaken?  

2. Overweegt de Commissie gemeenschappelijke normen in te stellen om een kind te horen tijdens 
civiele procedures tussen lidstaten? Zal de Commissie daarnaast de aanzet geven tot een 
dialoog en het delen van optimale werkmethoden tussen de verschillende belanghebbenden, 
onder andere door maatschappelijk werkers, rechters en politiediensten begeleiding en training te 
bieden over belangrijke wetgevingsinstrumenten en jurisprudentie? 

3. Overweegt de Commissie de lidstaten aan te sporen om gespecialiseerde rechtbanken voor 
familiezaken aan te wijzen die zich bezighouden met internationale ontvoeringszaken met 
grensoverschrijdende facetten, en zodoende te waarborgen dat het proces efficiënter wordt met 
doeltreffende en snelle terugkeerprocedures? Is de Commissie bereid te overwegen een netwerk 
van dergelijke rechtbanken en de bevoegde autoriteiten op te zetten om een soepele 
samenwerking en de uitwisseling van optimale werkmethoden mogelijk te maken?  

4. Is de Commissie van plan het idee te berde te brengen van een versnelde procedure in 
gerechtelijke procedures voor zaken waarbij kinderen betrokken zijn bij rechtbanken in de 
lidstaten en in gevallen die aanhangig zijn gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese 
Unie?  

5. Is de Commissie zich bewust van de bezwaren van sommige lidstaten tegen adoptiepraktijken in 
andere lidstaten (adoptie zonder toestemming van de ouders), die gevolgen hebben voor de 
kinderen/gezinnen van degenen die naar lidstaten verhuizen waar dergelijke praktijken 
voorkomen? Is de Commissie van plan informatie te vergaren over deze kwestie om ervoor te 
zorgen dat het belang van het kind gegarandeerd wordt?  

6. Is de Commissie van plan Europese initiatieven te versterken die speciaal gericht zijn op het 
opzetten van een webportaal waarin een duidelijk en toegankelijk overzicht wordt gegeven van 
relevante juridische informatie over adoptieprocedures in de lidstaten, alsmede van de bevoegde 
autoriteiten en instellingen waartoe mensen zich kunnen wenden in het geval van 
grensoverschrijdende ontvoeringen? 

7. Is de Commissie bereid te overwegen om in het kader van het bestaande programma voor 
justitiële opleidingen een initiatief voor een justitiële opleiding te lanceren, waarin aandacht wordt 
besteed aan grensoverschrijdende zaken waarbij kinderen betrokken zijn? 

Ingediend: 18.6.2015 
Doorgezonden: 22.6.2015 
Uiterste datum beantwoording: 29.6.2015 


