
AD\1125980HR.docx PE597.699v03-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

Europski parlament
2014-2019

Odbor za predstavke

2016/0190(CNS)

15.5.2017

MIŠLJENJE

Odbora za predstavke

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u 
bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o 
međunarodnoj otmici djece (preinaka)
(COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

Izvjestiteljica za mišljenje: Soledad Cabezón Ruiz



PE597.699v03-00 2/19 AD\1125980HR.docx

HR

PA_Legam



AD\1125980HR.docx 3/19 PE597.699v03-00

HR

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Mnoge od brojnih predstavki zaprimljenih u pogledu pitanja povezanih s dobrobiti djece 
skreću pozornost na nedostatke Uredbe i/ili nedostatke u njezinoj provedbi. Odbor PETI 
posebnu pažnju posvećuje zaštiti prava djeteta i traži mehanizme kojima bi se zajamčilo da se 
problemi i mišljenja djece saslušaju, imajući na umu njihovu ranjivost. 

Cilj predložene preinake jest povećati prava djeteta i osobito uvesti zasebnu odredbu kojom se 
sudovi obvezuju djeci dati priliku da ih se sasluša. Cilj je također povećati učinkovitost 
postupaka predaje nakon međunarodnih otmica djece koje su počinili roditelji i ukinuti 
egzekvaturu u svim predmetima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Svi su ti problemi 
navedeni u zaprimljenim predstavkama, najčešće u vezi sa situacijama u kojima je država 
članica koja je imala nadležnost u praksi diskriminirala nenacionalnog roditelja.

Izvjestiteljica smatra da je prijedlogom općenito ispunjen zacrtani cilj i da se predlažu 
zanimljiva poboljšanja.  Međutim, smatra da bi u prijedlog trebalo uvesti neke promjene kako 
bi bio još djelotvorniji i kako bi nudio bolju zaštitu interesa djeteta te općenito temeljnih 
prava i sloboda građana EU-a. Na taj će se način prijedlogom doprinijeti dodatnom razvoju 
učinkovitog europskog područja pravde i temeljnih prava.

AMANDMANI

Odbor za predstavke poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir 
sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) ð Uredno i ispravno funkcioniranje 
područja pravosuđa Unije uz poštovanje 
različitih pravnih sustava i tradicija država 
članica od iznimne je važnosti za Uniju. U 
tom bi smislu trebalo još poboljšavati 
povjerenje među pravosudnim sustavima. 
Unija je Õ postavila Ö sebi Õ za cilj 
uspostavu Ö , održavanje i razvoj Õ 
područja slobode, sigurnosti i pravde u 
kojemu su osigurani slobodno kretanje 
osoba Ö i pristup pravosuđu Õ . Kako bi se 
ostvarili ti ciljevi, trebalo bi ojačati prava 
osoba, naročito djece, u pravnim 
postupcima radi lakše suradnje 
pravosudnih i upravnih tijela te izvršenja 
odluka u stvarima iz područja obiteljskog 

(3) Uredno i ispravno funkcioniranje 
područja pravosuđa Unije uz poštovanje 
različitih pravnih sustava i tradicija država 
članica od iznimne je važnosti za Uniju. U 
tom bi smislu trebalo još poboljšavati 
povjerenje među pravosudnim sustavima. 
Unija je postavila sebi za cilj uspostavu, 
održavanje i razvoj područja slobode, 
sigurnosti i pravde u kojemu su osigurani 
slobodno kretanje osoba i pristup
pravosuđu. Kako bi se ostvarili ti ciljevi,
ključno je ojačati prava osoba, naročito 
djece, u pravnim postupcima radi lakše 
suradnje pravosudnih i upravnih tijela te 
izvršenja odluka u stvarima iz područja 
obiteljskog prava koje imaju prekogranične 
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prava koje imaju prekogranične posljedice. 
Trebalo bi poboljšati uzajamno priznavanje 
odluka u građanskim stvarima, 
pojednostavniti pristup pravosuđu te 
poboljšati razmjene informacija među 
tijelima država članica. ï

posljedice. Trebalo bi poboljšati uzajamno 
priznavanje odluka u građanskim stvarima, 
pojednostavniti pristup pravosuđu te 
poboljšati razmjene informacija među 
tijelima država članica osiguravanjem 
točne nediskriminacijske provjere 
postupaka i praksi kojima se koriste 
nadležna tijela država članica kako bi se 
zaštitili najbolji interesi djeteta i povezana 
temeljna prava.

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Ova Uredba ne bi se trebala 
primjenjivati na utvrđivanje očinstva ili 
majčinstva, budući da je riječ o pitanju 
koje se razlikuje od dodjele roditeljske 
odgovornosti, niti na statusna pitanja 
osoba.

(10) Ova se Uredba ne bi trebala 
primjenjivati na utvrđivanje očinstva ili 
majčinstva, budući da je riječ o pitanju 
koje se razlikuje od dodjele roditeljske 
odgovornosti, niti na statusna pitanja 
osoba. Međutim odluke povezane s 
izvršavanjem roditeljske odgovornosti koje 
su donesene na temelju ove Uredbe 
trebale bi na odgovarajući način poštovati 
sve vrste roditeljstva priznate u drugim 
državama članicama.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Nadležnost u predmetima 
povezanima s roditeljskom odgovornošću
temelji se na zaštiti interesa djeteta ð i 
trebala bi se u skladu s tim primjenjivati. 
Svako pozivanje na zaštitu interesa djeteta 
trebalo bi tumačiti u kontekstu članka 24. 
Povelje Europske unije o temeljnim 
pravima i Konvencije Ujedinjenih naroda o 
pravima djeteta od 20. studenoga 1989. ï

(13) Nadležnost u predmetima 
povezanima s roditeljskom odgovornošću
uvijek bi se trebala temeljiti na zaštiti 
interesa djeteta i u skladu s tim 
primjenjivati. Svako pozivanje na zaštitu 
interesa djeteta trebalo bi tumačiti u 
kontekstu članaka 7., 14., 22. i 24. Povelje 
Europske unije o temeljnim pravima i 
Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima 
djeteta od 20. studenoga 1989. Neophodno 
je da države članice čija nadležna tijela u 
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skladu s ovom Uredbom imaju stvarnu 
nadležnost, nakon što donesu konačnu 
odluku o predaji djeteta, osiguraju da se 
pri njegovoj predaji poštuju najbolji 
interesi i temeljna prava djeteta, posebno 
kada je dijete u kontaktu s oba roditelja.

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(17) Ova Uredba ne bi trebala spriječiti
Ö tijela Õ države članice Ö koja nema
stvarnu nadležnost Õ da u žurnim 
slučajevima poduzimaju privremene, 
uključujući zaštitne, mjere radi osiguranja
Ö osobe Õ ili imovine ð djeteta ï u toj 
državi Ö članici Õ . Te bi mjere trebalo 
priznati i izvršavati u svim drugim 
državama članicama, uključujući države 
članice koje imaju nadležnost na temelju 
ove Uredbe, dok nadležno tijelo takve 
države članice ne poduzme mjere koje 
smatra prikladnima. Međutim, mjere koje 
poduzme sud u jednoj državi članici trebale 
bi se izmijeniti ili zamijeniti samo mjerama 
koje je također poduzeo sud države članice 
koja ima stvarnu nadležnost. Tijelo koje 
ima nadležnost samo za privremene, 
uključujući zaštitne, mjere trebalo bi se, 
ako je pred njim pokrenut stvarni zahtjev, 
po službenoj dužnosti proglasiti 
nenadležnim. Ako je to potrebno radi 
zaštite interesa djeteta, to bi tijelo trebalo 
izravno ili preko središnjeg tijela 
obavijestiti tijelo države članice koja ima 
stvarnu nadležnost na temelju ove Uredbe 
o poduzetim mjerama. Međutim, ako se ne 
obavijesti tijelo druge države članice, to ne 
bi trebala biti osnova za nepriznavanje 
mjere. ï 

(17) Ova Uredba ne bi trebala spriječiti
tijela države članice koja nemaju stvarnu
nadležnost da u žurnim slučajevima 
poduzimaju privremene mjere, uključujući 
zaštitne mjere, radi osiguranja osobe ili 
imovine djeteta u toj državi članici ili u 
slučaju rodno uvjetovanog nasilja kako je 
određeno Konvencijom Vijeća Europe o 
sprečavanju i borbi protiv nasilja nad 
ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska 
konvencija). Te bi mjere trebalo priznati i 
izvršavati u svim drugim državama 
članicama, uključujući države članice koje 
imaju nadležnost na temelju ove Uredbe, 
dok nadležno tijelo takve države članice ne 
poduzme mjere koje smatra prikladnima. 
Međutim, mjere koje poduzme sud u jednoj 
državi članici trebale bi se izmijeniti ili 
zamijeniti samo mjerama koje je također 
poduzeo sud države članice koja ima 
stvarnu nadležnost. Tijelo koje ima 
nadležnost samo za privremene, 
uključujući zaštitne, mjere trebalo bi se, 
ako je pred njim pokrenut stvarni zahtjev, 
po službenoj dužnosti proglasiti 
nenadležnim. Ako je to potrebno radi 
zaštite interesa djeteta, to bi tijelo trebalo 
izravno ili preko središnjeg tijela 
obavijestiti tijelo države članice koja ima 
stvarnu nadležnost na temelju ove Uredbe 
o poduzetim mjerama. Međutim, ako se ne 
obavijesti tijelo druge države članice, to ne 
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bi trebala biti osnova za nepriznavanje 
mjere.

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18) ð U iznimnim je slučajevima 
moguće da tijela države članice u kojoj 
dijete ima uobičajeno boravište nisu 
najprikladnija za rješavanje predmeta. Radi 
zaštite interesa djeteta, kao izuzetak i pod 
određenim uvjetima, nadležno tijelo može 
prepustiti svoju nadležnost za rješavanje 
određenog predmeta tijelu druge države 
članice ako je to tijelo prikladnije za 
rješavanje tog predmeta. Međutim, u tome 
slučaju tijelo kojem je ustupljen predmet 
ne bi smjelo nadležnost prepustiti trećem 
tijelu.

(18) Posebnu je pažnju potrebno 
obratiti na činjenicu da je, u iznimnim 
slučajevima, kao u slučaju obiteljskog ili 
rodno uvjetovanog nasilja, moguće da 
tijela države članice u kojoj dijete ima 
uobičajeno boravište nisu najprikladnija za 
rješavanje predmeta. Radi zaštite interesa 
djeteta, kao izuzetak i pod određenim 
uvjetima, nadležno tijelo može prepustiti 
svoju nadležnost za rješavanje određenog 
predmeta tijelu druge države članice ako je 
to tijelo prikladnije za rješavanje tog 
predmeta. Međutim, u tome slučaju tijelo 
kojem je ustupljen predmet ne bi smjelo 
nadležnost prepustiti trećem tijelu.

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(23) ð U postupcima u stvarima 
povezanima s roditeljskom odgovornošću u 
skladu s ovom Uredbom te postupcima 
predaje u skladu s Haškom konvencijom iz 
1980. trebalo bi poštovati pravo djeteta da 
slobodno izražava svoja stajališta i ta bi 
stajališta trebalo uzeti u obzir pri procjeni 
interesa djeteta. ï Saslušanje djeteta ð u 
skladu s člankom 24. stavkom 1. 
Saslušanje djeteta u skladu s člankom 24. 
stavkom 1. Povelje Europske unije o 
temeljnim pravima i člankom 12. 
Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima 
djeteta ima važnu ulogu u primjeni ove 

(23) U postupcima u stvarima 
povezanima s roditeljskom odgovornošću u 
skladu s ovom Uredbom te postupcima 
predaje u skladu s Haškom konvencijom iz 
1980. trebalo bi poštovati pravo djeteta da 
slobodno izražava svoja stajališta i ta bi 
stajališta trebalo uzeti u obzir pri procjeni 
interesa djeteta. Saslušanje djeteta u skladu 
s člankom 24. stavkom 1. Povelje 
Europske unije o temeljnim pravima i 
člankom 12. Konvencije Ujedinjenih 
naroda o pravima djeteta ima važnu ulogu 
u primjeni ove Uredbe. Cilj ove Uredbe
nedvojbeno nije odrediti način saslušanja 



AD\1125980HR.docx 7/19 PE597.699v03-00

HR

Uredbe. Međutim, cilj ove Uredbe nije 
odrediti način saslušanja djeteta, 
primjerice, hoće li dijete saslušati sudac 
osobno ili posebno osposobljen stručnjak 
koji će kasnije izvijestiti sud, ili hoće li 
dijete biti saslušano u sudnici ili drugdje.

djeteta, primjerice, hoće li dijete saslušati 
sudac osobno ili posebno osposobljen 
stručnjak koji će kasnije izvijestiti sud, ili 
hoće li dijete biti saslušano u sudnici ili 
drugdje, ali kako bi se zaštitila relevantna 
temeljna prava, u svakom je slučaju 
potrebno donijeti odredbe o snimanju 
saslušanja djeteta. Ključno je da se 
saslušanjem djeteta osiguraju sva jamstva 
koja omogućuju zaštitu emotivnog 
integriteta i najboljih interesa djeteta te 
zbog toga ono treba biti održano uz 
potporu stručnih posrednika, zajedno s 
psiholozima i/ili socijalnim radnicima te 
tumačima. To bi također olakšalo 
suradnju između roditelja i odnose između 
njih i djeteta u kasnijoj fazi.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(26) Kako bi se postupci predaje u 
skladu s Haškom konvencijom iz 1980. 
dovršavali što je prije moguće, države 
članice trebale bi koncentrirati nadležnost 
za te postupke na jedan ili više sudova, 
pritom, prema potrebi, uzimajući u obzir 
njihovu internu strukturu za provođenje 
pravde. Koncentracija nadležnosti na 
ograničen broj sudova u državi članici 
bitan je i djelotvoran alat za ubrzanje 
postupaka u predmetima koji se odnose na 
otmicu djeteta u nekoliko država članica 
jer suci koji saslušaju velik broj takvih 
predmeta razviju posebno stručno znanje. 
Ovisno o strukturi pravnog sustava, 
nadležnost za slučajeve otmice djeteta 
može biti koncentrirana na jednom sudu za 
cijelu zemlju ili ograničenom broju sudova, 
na primjer s pomoću nekoliko
drugostupanjskih sudova kao polaznih 
točaka uz koncentraciju nadležnosti za 
međunarodne slučajeve otmice djeteta na 
jedan prvostupanjski sud u svakom okrugu
drugostupanjskog suda. Svaki bi sud 

(26) Kako bi se postupci predaje u 
skladu s Haškom konvencijom iz 1980. 
dovršavali što je prije moguće, države 
članice trebale bi koncentrirati nadležnost 
za te postupke na jedan ili više sudova, 
pritom, prema potrebi, uzimajući u obzir 
njihovu internu strukturu za provođenje 
pravde. Koncentracija nadležnosti na 
ograničen broj sudova u državi članici 
bitan je i djelotvoran alat za ubrzanje 
postupaka u predmetima koji se odnose na 
otmicu djeteta u nekoliko država članica 
jer suci koji saslušaju velik broj takvih 
predmeta razviju posebno stručno znanje. 
Ovisno o strukturi pravnog sustava, 
nadležnost za slučajeve otmice djeteta 
može biti koncentrirana na jednom sudu za 
cijelu zemlju ili ograničenom broju sudova, 
na primjer s pomoću nekoliko žalbenih
sudova kao polaznih točaka uz 
koncentraciju nadležnosti za međunarodne 
slučajeve otmice djeteta na jedan 
prvostupanjski sud u svakom okrugu
žalbenog suda. Svaki bi sud trebao donijeti 
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trebao donijeti odluku najkasnije šest 
tjedna nakon što mu je podnesen zahtjev ili 
pravni lijek. Države članice trebale bi 
odrediti da je moguć samo jedan pravni 
lijek protiv odluke kojom se odobrava ili 
odbija predaju djeteta u skladu s Haškom 
konvencijom o otmici djece iz 1980.

odluku najkasnije šest tjedna nakon što mu 
je podnesen zahtjev ili pravni lijek. Države 
članice trebale bi odrediti da je moguć 
samo jedan pravni lijek protiv odluke 
kojom se odobrava ili odbija predaju 
djeteta u skladu s Haškom konvencijom o 
otmici djece iz 1980. Potrebno je poduzeti 
i mjere kojima bi se osiguralo da su 
sudske presude donesene u jednoj državi 
članici priznate i u drugoj. Kada se 
sudska presuda donese trebala bi biti 
priznata u cijeloj Uniji, posebno kada su u 
pitanju interesi djeteta.

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28) U svim predmetima koji se odnose 
na djecu, a posebno slučajevima 
međunarodne otmice djeteta, pravosudna i 
upravna tijela trebala bi razmotriti 
mogućnost postizanja prijateljskog rješenja 
posredovanjem i drugim prikladnim 
sredstvima, po potrebi uz pomoć 
postojećih mreža i potpornih struktura za 
posredovanje u prekograničnim 
sporovima koji se odnose na roditeljsku 
odgovornost. Ipak, zbog takvih se 
nastojanja ne bi smjeli pretjerano 
produljiti postupci predaje u skladu s 
Haškom konvencijom iz 1980.

(28) U svim predmetima koji se odnose 
na djecu, a posebno slučajevima 
međunarodne otmice djeteta, pravosudna i 
upravna tijela trebala bi razmotriti 
mogućnost postizanja prijateljskog rješenja 
posredovanjem i drugim prikladnim 
sredstvima kako bi osigurala punu zaštitu 
prava djeteta i dodatnih povezanih 
temeljnih prava. Ipak, zbog takvih se 
nastojanja postupci predaje u skladu s 
Haškom konvencijom iz 1980. ne bi smjeli 
pretjerano produljiti. Usto, trebalo bi na 
bolji način iskoristiti i upotrijebiti stručno 
znanje ombudsmana.

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(30) ðAko sud države članice u koju je 
dijete nezakonito odvedeno ili u kojoj je 
nezakonito zadržano odluči odbiti predaju 

(30) Ako sud države članice u koju je 
dijete nezakonito odvedeno ili u kojoj je 
nezakonito zadržano odluči odbiti predaju 
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djeteta u skladu s Haškom konvencijom iz 
1980., u svojoj odluci mora izričito navesti 
upućivanje na odgovarajuće članke Haške 
konvencije iz 1980. na kojima temelji 
odbijanje. Unatoč tome, takva odluka
Ö može Õ biti zamijenjena naknadnom 
odlukom suda države članice u kojoj je 
dijete imalo uobičajeno boravište prije 
njegova nezakonitog odvođenja ili 
zadržavanja ð koju taj sud iznese u 
postupku za skrb nad djetetom nakon 
pažljivog razmatranja interesa djeteta ï. 
Ako je posljedica takve odluke predaja 
djeteta, za njegovu predaju nije potreban 
nikakav poseban postupak priznavanja i 
izvršenja te � odluke Õ u državi članici u 
koju je dijete odvedeno ili u kojoj je 
zadržano.

djeteta u skladu s Haškom konvencijom iz 
1980., u svojoj odluci mora izričito navesti 
upućivanje na odgovarajuće članke Haške 
konvencije iz 1980. na kojima temelji 
odbijanje i navesti razlog odbijanja. 
Unatoč tome, ta odluka može biti
zamijenjena naknadnom odlukom suda 
države članice u kojoj je dijete imalo 
uobičajeno boravište prije njegova 
nezakonitog odvođenja ili zadržavanja i 
koju taj sud iznese u postupku za skrb nad 
djetetom nakon pažljivog razmatranja 
interesa djeteta. Ako je posljedica takve 
odluke predaja djeteta, za njegovu predaju 
nije potreban nikakav poseban postupak 
priznavanja i izvršenja te odluke u državi 
članici u koju je dijete odvedeno ili u kojoj 
je zadržano.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(38) Kako bi se osobu protiv koje se 
traži izvršenje obavijestilo o izvršenju 
odluke donesene u drugoj državi članici, 
trebalo bi toj osobi u razumnom
vremenskom roku prije poduzimanja prve 
izvršne mjere dostaviti potvrdu utvrđenu u 
ovoj Uredbi, po potrebi uz priloženu 
odluku. U tom bi kontekstu „prva izvršna 
mjera” trebalo značiti prva izvršna mjera 
nakon dostave te potvrde.

(38) Kako bi se osobu protiv koje se 
traži izvršenje obavijestilo o izvršenju 
odluke donesene u drugoj državi članici, 
trebalo bi toj osobi u kratkom vremenskom 
roku prije poduzimanja prve izvršne mjere 
dostaviti potvrdu utvrđenu u ovoj Uredbi, 
po potrebi uz priloženu odluku. U tom bi 
kontekstu „prva izvršna mjera” trebalo 
značiti prva izvršna mjera nakon dostave te 
potvrde.

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(42) U posebnim slučajevima u stvarima 
povezanima s roditeljskom odgovornošću 
koje su obuhvaćene područjem primjene 
ove Uredbe središnja tijela trebala bi 

(42) U posebnim slučajevima u stvarima 
povezanima s roditeljskom odgovornošću 
koje su obuhvaćene područjem primjene 
ove Uredbe središnja tijela trebala bi 
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međusobno surađivati u pružanju pomoći 
nacionalnim tijelima i nositeljima 
roditeljske odgovornosti. Takva pomoć 
trebala bi pogotovo uključivati 
pronalaženje djeteta, izravno ili s pomoću 
drugih nadležnih tijela, ako je to potrebno 
za provedbu zahtjeva u skladu s ovom 
Uredbom, te dostavu informacija o djetetu 
koje su potrebne za postupak.

međusobno surađivati u pružanju pomoći 
nacionalnim tijelima i nositeljima 
roditeljske odgovornosti. Takva pomoć 
trebala bi pogotovo uključivati 
pronalaženje djeteta, izravno ili s pomoću 
drugih nadležnih tijela, ako je to potrebno 
za provedbu zahtjeva u skladu s ovom 
Uredbom, te dostavu informacija o djetetu 
koje su potrebne za postupak. U 
slučajevima kada nadležna država članica 
nije država čije je dijete državljanin, 
nadležna središnja tijela države članice 
odmah obavještavaju središnja tijela one 
države članice čiji je dijete državljanin.

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(46) Tijelo države članice koje razmatra 
odluku o roditeljskoj odgovornosti trebalo 
bi imati pravo od tijela druge države 
članice zatražiti informacije koje su bitne 
za zaštitu djeteta, ako je to potrebno da bi 
se zaštitili interesi djeteta. Ovisno o 
okolnostima, to može uključivati 
informacije o postupcima i odlukama koji 
se odnose na roditelja ili braću i sestre 
djeteta, ili na sposobnost roditelja da skrbi 
o djetetu ili ima kontakt s djetetom.

(46) U posebnim slučajevima, kada 
tako nalaže najbolji interes djeteta, tijelo 
države članice koje razmatra odluku o 
roditeljskoj odgovornosti trebalo bi od 
tijela druge države članice zatražiti 
informacije koje su bitne za zaštitu tog
djeteta. Ovisno o okolnostima, to može 
uključivati informacije o postupcima i 
odlukama koji se odnose na roditelja, 
primjerice u slučajevima obiteljskog i 
rodno uvjetovanog nasilja, ili o odlukama 
koje se odnose na braću i sestre djeteta ili 
informacije o sposobnosti roditelja da 
skrbi o djetetu ili ima kontakt s djetetom.
Tu bi sposobnost trebao procijeniti 
stručnjak. Nacionalnost, ekonomska i 
socijalna situacija ili kulturni odnosno 
vjerski kontekst roditelja ne bi nikad 
trebali biti presudni čimbenici u odluci o 
sposobnosti roditelja da skrbi o djetetu. 
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Amandman 13

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 48.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(48.a) Potrebno je uspostaviti platforme za 
potporu za građane Unije koji traže 
predaju djeteta pred sudovima u drugim 
državama članicama. Usto, građanima 
Unije koji borave u drugim državama 
članicama u kojima traže predaju djeteta 
trebala bi pomoći njihova predstavništva.

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Tijela države članice nadležna su u 
stvarima povezanima s roditeljskom 
odgovornošću prema djetetu koje ima 
uobičajeno boravište u toj državi članici. 
Ako se dijete zakonito preseli iz jedne 
države članice u drugu te tamo stekne novo 
uobičajeno boravište, nadležna su tijela 
države članice u kojoj dijete ima novo 
uobičajeno boravište.

1. Tijela države članice nadležna su u 
stvarima povezanima s roditeljskom 
odgovornošću prema djetetu koje ima 
uobičajeno boravište u toj državi članici. 
Ako se dijete zakonito preseli iz jedne 
države članice u drugu te tamo stekne novo 
uobičajeno boravište, kao što je to 
definirao Sud Europske unije, nadležna su 
tijela države članice u kojoj dijete ima 
novo uobičajeno boravište.

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1.a) Kako bi se pojednostavilo pitanja 
nadležnosti, države članice određuju sud 
na nacionalnoj razini koji će se baviti 
svim prekograničnim slučajevima koji 
uključuju djecu.
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Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U žurnim predmetima tijela države članice 
u kojoj se nalazi dijete ili imovina djeteta 
nadležna su poduzeti privremene mjere, 
uključujući i zaštitne mjere, u odnosu na to 
dijete ili imovinu.

U žurnim predmetima tijela države članice 
u kojoj se nalazi dijete ili imovina djeteta 
nadležna su poduzeti privremene mjere, 
uključujući i zaštitne mjere, u odnosu na to 
dijete ili imovinu. Tim se mjerama ne bi 
trebalo na nepotreban način odgoditi 
postupak i konačnu odluku o pravu na 
skrb i pravu na kontakt.

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2. – podstavak

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako je to potrebno radi zaštite interesa 
djeteta, tijelo koje je poduzelo zaštitne 
mjere obavješćuje tijelo države članice 
koja ima stvarnu nadležnost na temelju ove 
Uredbe izravno ili preko središnjeg tijela 
određenog u skladu s člankom 60.

Ako je to potrebno radi zaštite interesa 
djeteta, tijelo koje je poduzelo zaštitne 
mjere obavješćuje tijelo države članice 
koja ima stvarnu nadležnost na temelju ove 
Uredbe izravno ili preko središnjeg tijela 
određenog u skladu s člankom 60. To tijelo 
jamči da su roditelji koji su uključeni u 
postupak u potpunosti i bez odgađanja 
informirani o svim tim mjerama na jeziku 
koji u potpunosti razumiju. U skladu s 
time, bit će strogo zabranjeno troškove
prevođenja naplatiti roditelju iz države 
članice čija tijela imaju stvarnu 
nadležnost u skladu s ovom Uredbom.
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Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Pri ostvarivanju svojih prava u skladu s
odjeljkom 2. ovog poglavlja tijela država 
članica osiguravaju da dijete koje je u 
stanju oblikovati vlastita mišljenja dobije 
stvarnu priliku da slobodno izrazi ta
mišljenja tijekom postupka.

Pri ostvarivanju svojih prava u skladu s
odjeljkom 2. ovog poglavlja tijela država 
članica osiguravaju da dijete dobije stvarnu 
priliku da slobodno izrazi svoja mišljenja 
tijekom postupka.

Tijelo će uvažiti djetetovo mišljenje u 
skladu s njegovom dobi i zrelošću te 
zabilježiti svoja razmatranja u odluci.

Tijelo će uvažiti djetetovo mišljenje u 
skladu s njegovom dobi i zrelošću, osobito 
kad dijete ima više od 12 godina, te jasno
zabilježiti svoja objektivna razmatranja u 
odluci. Od dobi od 16 godina želje djeteta 
su presudne.  Tijelo osigurava 
odgovarajuće uvjete u kojima dijete može 
na jasan način i opširno izraziti svoje 
stavove o odluci, a ti će se stavovi uzeti u 
obzir pri donošenju konačne odluke. Kako 
bi se odredila sposobnost i stupanj zrelosti 
djeteta potrebno je zatražiti pomoć 
stručnjaka za djecu i obitelj.

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Što je moguće prije tijekom 
postupka sud ispituje jesu li stranke voljne 
sudjelovati u posredovanju kako bi
pronašle zajedničko rješenje radi zaštite 
interesa djeteta, ako se time postupak 
pretjerano ne produljuje.

2. Što je moguće prije tijekom 
postupka sud predlaže usluge 
posredovanja, osim u slučaju rodno 
uvjetovanog nasilja, kako bi se pronašlo
zajedničko rješenje radi zaštite interesa 
djeteta, ako se time postupak pretjerano ne 
produljuje. U slučaju da se stranke 
dogovore sudjelovati u posredovanju, 
tijela države članice koja ima stvarnu 
nadležnost jamče pristup uslugama 
posredovanja.

Amandman 20
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Prijedlog uredbe
Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Postupak Ö izvršenja odluka 
donesenih u drugoj državi članici Õ ð , ako 
nije utvrđen ovom Uredbom, ï uređuje se 
pravom države članice u kojoj se zahtijeva 
izvršenje. Ne dovodeći u pitanje 
članak 40., odluka donesena u državi 
članici a izvršiva u državi članici izvršenja 
izvršit će se u istim uvjetima kao i odluka 
donesena u državi članici izvršenja. ï

1. Postupak izvršenja odluka 
donesenih u drugoj državi članici, ako nije 
utvrđen ovom Uredbom, uređuje se 
pravom države članice u kojoj se zahtijeva 
izvršenje.

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Prema potrebi, sud može zatražiti
od podnositelja zahtjeva da, u skladu s 
člankom 69., dostavi prijevod ili 
transliteraciju relevantnog sadržaja potvrde 
u kojem se navodi obveza koju treba 
izvršiti.

2. Prema potrebi, sud od podnositelja 
zahtjeva traži da, u skladu s člankom 69., 
dostavi prijevod ili transliteraciju 
relevantnog sadržaja potvrde u kojem se 
navodi obveza koju treba izvršiti.

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 63. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) obavijestila nositelje roditeljske 
odgovornosti o pravnoj pomoći i potpori, 
npr. o specijaliziranim dvojezičnim 
odvjetnicima, kako bi se spriječilo da daju 
pristanak ako nisu u potpunosti razumjeli 
što on uključuje.
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Amandman 23

Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.a Ako se razmatra odluka u stvarima 
povezanima s roditeljskom odgovornošću, 
središnje tijelo države članice u kojoj 
dijete ima svoje uobičajeno boravište bez 
nepotrebnog odlaganja obavješćuje 
središnje tijelo države članice čiji je dijete 
državljanin o postojanju povezanih 
postupaka.

Amandman 24

Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Tijela države članice u kojoj dijete 
nema uobičajeno boravište, na zahtjev
osobe koja ima boravište u toj državi 
članici i koja želi steći ili ostvarivati pravo 
na kontakt s djetetom, ili na zahtjev 
središnjeg tijela druge države članice, 
prikupljaju informacije ili dokaze te mogu 
izdati utvrđenje o podobnosti takve osobe 
za ostvarivanje prava na kontakt i o 
uvjetima u kojima se konatkt može 
ostvarivati.

5. Tijela države članice u kojoj dijete 
nema uobičajeno boravište, na zahtjev
rođaka koji ima boravište u toj državi 
članici i koji želi steći ili ostvarivati pravo 
na kontakt s djetetom, ili na zahtjev 
središnjeg tijela druge države članice, 
prikupljaju informacije ili dokaze te mogu 
izdati utvrđenje o podobnosti takve osobe 
za ostvarivanje prava na kontakt i o 
uvjetima u kojima se kontakt može 
ostvarivati.

Amandman 25

Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1.a) Socijalni radnici i drugo osoblje 
zaposleno u tijelima koja se bave 
prekograničnim smještanjem djece u 
domove ili udomiteljske obitelji prolaze 
obuku kako bi podigli razinu 
osviještenosti o relevantnim pitanjima.
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Amandman 26

Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1.b) Države članice roditeljima jamče 
pravo redovnog pristupa, osim ako bi se 
time ugrozila dobrobit djeteta.

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4.a) Ako nadležno tijelo namjerava 
poslati socijalne radnike u drugu državu 
članicu kako bi se utvrdilo je li 
udomljavanje ili usvajanje u toj državi u 
skladu s dobrobiti djeteta, o tome 
obavještava dotičnu državu članicu.

Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Do [10 godina od datuma
primjene] ï Komisija Europskome 
parlamentu, Vijeću te Europskome 
gospodarskom i socijalnom odboru 
podnosi izvješće o Ö ex post evaluaciji Õ
ove Uredbe Ö potkrijepljeno Õ
informacijama koje joj dostavljaju države 
članice. Uz to izvješće prilaže se, prema 
potrebi, zakonodavni prijedlog.

1. Do [5 godina od datuma primjene]
Komisija Europskome parlamentu, Vijeću 
te Europskome gospodarskom i socijalnom 
odboru podnosi izvješće o ex post
evaluaciji ove Uredbe potkrijepljeno
informacijama koje joj dostavljaju države 
članice. Uz to izvješće prilaže se, prema 
potrebi, zakonodavni prijedlog.

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka b
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) u odnosu na zahtjeve za izvršenje u 
skladu s člankom 32., broju predmeta u 
kojima se izvršenje nije provelo unutar šest 
tjedana od trenutka pokretanja postupka 
izvršenja;

(b) u odnosu na zahtjeve za izvršenje u 
skladu s člankom 32., broj predmeta u 
kojima je izvršenje otkazano, koliko je 
dugo otkazano i broj predmeta u kojima
se izvršenje nije provelo unutar šest tjedana 
od trenutka pokretanja postupka izvršenja;
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