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Vprašanje za ustni odgovor O-000078/2015 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt 
v imenu skupine PPE 

Zadeva: (Čezmejna) zaščita najboljših interesov otrok v Evropi 

Ali lahko Komisija glede na čedalje večjo zaskrbljenost javnosti, ki se kaže v naraščajočem številu 
peticij, ki jih prejema Parlament, odgovori na naslednja vprašanja: 

1. Ali lahko Komisija ob upoštevanju prihajajočega pregleda uredbe Bruselj II pojasni, kakšna bo 
narava njenih predlaganih sprememb? Ali namerava odpraviti sedanje postopkovne in 
birokratske ovire v postopku za določitev skrbništva nad otrokom? Ali bo predlagala 
spremembe, s katerimi bi pojasnili opredelitev običajnega prebivališča (člen 15), ki je glavni 
povezovalni dejavnik v primerih mednarodnih ugrabitev? 

2. Ali bo Komisija preučila možnost uvedbe enotnih standardov za zaslišanje otrok v civilnih sodnih 
postopkih v vseh državah članicah? Ali namerava spodbujati dialog in izmenjavo najboljše 
prakse med različnimi sodelujočimi deležniki, denimo v zvezi z zagotavljanjem podpore in 
usposabljanja za socialne delavce, sodnike in policijsko osebje iz držav članic EU na področju 
ustreznih zakonodajnih instrumentov in sodne prakse? 

3. Ali namerava Komisija spodbuditi države članice k določitvi specializiranih družinskih sodišč za 
mednarodne primere ugrabitve otrok s čezmejno razsežnostjo, s čimer bi zagotovili večjo 
učinkovitost procesa ter učinkovite in hitre vrnitve? Ali razmišlja o vzpostavitvi mreže sodišč in 
pristojnih organov, s čimer bi spodbujali nemoteno sodelovanje in izmenjavo najboljše prakse? 

4. Ali namerava Komisija spodbujati zamisel o hitrem postopku za sodne postopke na sodiščih v 
državah članicah in na Sodišču Evropske unije, v katere so vključeni otroci?  

5. Ali je Komisija seznanjena s pomisleki v nekaterih državah članicah v zvezi s postopki 
posvojitve v drugih državah članicah (posvojitev brez privolitve staršev), ki vplivajo na 
otroke/družine ljudi, ki se preselijo v državo članico, v kateri se izvajajo navedeni postopki? Ali 
bo v zvezi s tem zbrala informacije, da bi bili zagotovljeni najboljši interesi otrok?  

6. Ali namerava Komisija okrepiti vseevropske pobude za oblikovanje spletnega portala, na 
katerem bodo na jasen in dostopen način zagotovljene informacije o postopkih posvojitve v 
državah članicah ter navedeni ustrezni organi in institucije, pristojni za obravnavanje primerov 
čezmejnih ugrabitev? 

7. Ali namerava Komisija razmisliti o oblikovanju pobude za izobraževanje pravosodnih organov za 
primere čezmejnih ugrabitev, in sicer v okviru obstoječih tovrstnih programov? 
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