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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0594/2019, adresată de B. E., de cetățenie germană, însoțită de 6 
semnături, privind răpirea internațională de copii în Japonia

Petiția nr. 0841/2019, adresată de T. P., de cetățenie italiană, privind răpirea 
internațională de copii în Japonia

Petiția nr. 0842/2019, adresată de V. F., de cetățenie franceză, privind răpirea 
internațională de copii în Japonia

Petiția nr. 0843/2019, adresată de M. B., de cetățenie italiană, privind răpirea 
internațională de copii în Japonia

1. Rezumatul petiției 0594/2019

Petiționarul susține că Japonia încalcă Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile 
ale răpirii internaționale de copii, pe care a ratificat-o în 2014. Petiționarul subliniază că 
legislația japoneză nu prevede măsuri pentru exercitarea autorității părintești de către ambii 
părinți, pentru dreptul de vizită sau pentru dreptul părinților non-japonezi de a avea acces la 
copii. El mai susține că Japonia încalcă articolul 9 din Convenția din 1989 cu privire la 
drepturile copilului, care garantează accesul ambilor părinți la copii, și solicită folosirea tuturor 
mijloacelor pentru prevenirea încălcării în viitor a dreptului internațional.

Rezumatul petiției 0841/2019

Petiționarul își prezintă problemele, indicând faptul că soția sa japoneză i-a răpit pe cei doi copii 
ai săi, care au și cetățenia italiană, și susține că Japonia încalcă Convenția de la Haga din 
25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, pe care a ratificat-
o în 2014. El subliniază că legislația japoneză nu prevede o custodie comună, dreptul de vizită 
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sau dreptul de acces la copiii lor pentru părinții care nu sunt cetățeni japonezi. Prin urmare, 
acesta solicită Parlamentului European să intervină în Japonia și invită Parlamentul European 
să ia toate măsurile necesare pentru a preveni alte încălcări ale dreptului național și 
internațional, în special Convenția ONU din 1989 privind drepturile copilului.

Rezumatul petiției 0842/2019

Petiționarul își prezintă problemele, indicând faptul că soția sa japoneză i-a răpit pe cei doi copii 
ai săi, care au cetățenie franceză și japoneză, și susține că Japonia încalcă Convenția de la Haga 
din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, pe care a ratificat-o în 2014. 
El subliniază că legislația japoneză nu prevede o custodie comună, dreptul de vizită sau dreptul 
de acces la copiii lor pentru părinții care nu sunt cetățeni japonezi. Prin urmare, acesta solicită 
Parlamentului European să intervină în Japonia și invită Parlamentul European să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni alte încălcări ale dreptului național și internațional, în special 
Convenția ONU din 1989 privind drepturile copilului.

Rezumatul petiției 0843/2019

Petiționarul își prezintă problemele, indicând faptul că soția sa japoneză l-a răpit pe fiul său, 
care are și cetățenie italiană, și susține că Japonia încalcă Convenția de la Haga din 1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, pe care a ratificat-o în 2014. El subliniază că 
legislația japoneză nu prevede o custodie comună, dreptul de vizită sau dreptul de acces la copiii 
lor pentru părinții care nu sunt cetățeni japonezi. Prin urmare, acesta solicită Parlamentului 
European să intervină în Japonia și invită Parlamentul European să ia toate măsurile necesare 
pentru a preveni alte încălcări ale dreptului național și internațional, în special Convenția ONU 
din 1989 privind drepturile copilului.

2. Admisibilitate

Petiția 0594/2019 a fost declarată admisibilă la 3 decembrie 2019. 

Petițiile 0841/2019, 0842/2019 și 0843/2019 au fost declarate admisibile la 10 ianuarie 2020. 

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2020

Comisia cunoaște foarte bine problemele ridicate de petiționari. Într-adevăr, Comisia se află în 
strânsă legătură, în special cu unul dintre petiționarii cu care a avut un schimb de scrisori și 
informații cu privire la acest subiect.

Înapoierea copiilor răpiți de către un părinte japonez (de obicei, mama) devine, de facto, 
imposibilă din cauza neexecutării hotărârilor judecătorești privind Convenția de la Haga din 
25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (în continuare, 
„Convenția din 1980”), ratificată sau la care au aderat până acum 101 state (inclusiv toate statele 
membre ale UE și Japonia). 

Într-adevăr, în pofida mult-așteptatei ratificări a Convenției din 1980 de către Japonia în 2014, 
există plângeri din partea statelor membre ale UE și a mai multor țări terțe cu privire la faptul 
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că punerea în aplicare a acesteia trebuie să fie îmbunătățită, întrucât înapoierea copilului la 
reședința sa obișnuită este de fapt imposibilă fără acordul părintelui care l-a răpit, iar acest lucru 
este valabil chiar și în cazul în care există o hotărâre a unei instanțe japoneze care dispune 
returnarea.

Nu există o autoritate de supraveghere care să controleze punerea în aplicare corectă a 
Convenției din 1980 de către statele părți, chiar dacă problemele identificate sunt discutate în 
cadrul comisiilor speciale periodice organizate de Conferința de la Haga de Drept Internațional 
Privat.

Problemele care decurg din această situație sunt urmărite îndeaproape la nivelul UE, întrucât 
Convenția din 1980 ține de competența externă exclusivă a UE. Sunt în curs de desfășurare mai 
multe încercări de sensibilizare a autorităților japoneze. La 2 august 2018, comisarul pentru 
justiție a adresat o scrisoare ministrului japonez al justiției, la data respectivă dna Yoko 
Kamikawa. Nu s-a primit niciun răspuns. Delegația UE în Japonia și autoritățile statelor 
membre ale UE au solicitat să se întâlnească cu următorul ministru al justiției, Takashi 
Yamashita, dar reuniunea nu a avut loc.

În urma presiunilor internaționale, la 10 mai 2019, parlamentul național al Japoniei (Dieta) a 
aprobat reforme ale Legii privind executarea civilă și ale legii de punere în aplicare a Convenției 
de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii. Modificările permit în 
prezent executarea hotărârilor judecătorești de eliberare a copilului fără ca părintele care l-a luat 
să fie prezent. Cu toate acestea, se pare că, în cazul în care părintele care ia copilul este prezent 
și obstrucționează transferul, aplicarea legii ar putea totuși să nu aibă loc deoarece autoritățile 
sunt îngrijorate de posibila vătămare psihică a copilului. Prin urmare, rămâne de văzut care va 
fi impactul reformei juridice în practică. Noua lege ar urma să intre în vigoare în aprilie 2020.

De asemenea, custodia comună nu este permisă între părinții separați/divorțați în sistemul 
juridic japonez și părintele căruia nu i s-a acordat custodia nu are drepturi de vizitare și este pur 
și simplu deconectat de la viața copilului. Acest lucru ar putea constitui un motiv de preocupare, 
ținând seama de principiile consacrate în Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, pe care Japonia a ratificat-o la 22 mai 1994, în 
special articolul 9, care prevede că copilul are dreptul de a întreține relații personale și contacte 
directe cu ambii părinți în mod regulat. Trebuie subliniat faptul că situația este aceeași și în 
cazul cuplurilor japoneze.

Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului nu face parte din acquis-
ul UE. Cu toate acestea, dreptul copilului de a menține un contact permanent cu ambii părinți 
este prevăzut la articolul 24 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a UE și, ca atare, 
trebuie să fie respectat atât de către Uniune, cât și de către statele membre atunci când pun în 
aplicare dreptul Uniunii.

La 17 iulie 2018, UE și Japonia au încheiat un Acord de parteneriat strategic (denumit în 
continuare „APS UE-Japonia”). În conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din APS UE-
Japonia, ambele părți s-au angajat să „consolideze cooperarea judiciară în materie civilă și 
comercială, în special în ceea ce privește promovarea și eficacitatea convențiilor privind 
cooperarea judiciară în materie civilă”. Această dispoziție se referă, de asemenea, la Convenția 
din 1980. Cu toate acestea, APS UE-Japonia nu a intrat încă în vigoare și este în curs de 
ratificare de către statele membre ale UE; numai anumite părți ale acordului sunt aplicate 
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provizoriu, dar articolul 32 privind cooperarea judiciară nu se numără printre acestea.

Prin urmare, UE a ridicat problema aplicării efective a Convenției din 1980 în cadrul celei de a 
doua reuniuni a Comitetului mixt din 31 ianuarie 2020, intitulată „Drepturile omului”.

Concluzie

Comisia va continua să ridice problema în fiecare forum posibil, inclusiv în cadrul 
Comitetului mixt al APS UE-Japonia.

4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 9 noiembrie 2020

La 19 februarie 2020, la punctul 8 de pe ordinea de zi, Comisia pentru petiții a examinat patru 
petiții, prezentate de cetățeni ai UE (germani, francezi și italieni). Petiționarii au susținut că 
Japonia încalcă Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale 
de copii, pe care a ratificat-o în 2014. Ei au subliniat că legislația japoneză nu prevede măsuri 
privind exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, dreptul de vizită sau dreptul 
părinților care nu sunt japonezi de a avea acces la copii. Intervențiile diplomatice recente la un 
nivel politic foarte înalt (președintele Franței, dl Macron, președintele Italiei, Mattarella, și 
prim-ministrul italian Conte) au eșuat. Petiționarii au solicitat sancțiuni imediate împotriva 
Japoniei pentru nerespectarea drepturilor fundamentale ale copiilor și ale părinților.

Comisia a făcut o prezentare generală a conceptelor juridice referitoare la familie în Japonia, 
care au dus la neexecutarea hotărârilor judecătorești în materie civilă, și a reamintit diferitele 
inițiative întreprinse de UE pentru a sensibiliza autoritățile japoneze, în special cea de a doua 
reuniune a comitetului mixt, în temeiul Acordului de parteneriat strategic cu Japonia din 
31 ianuarie 2020, în cadrul căreia UE a insistat ca Japonia să-și respecte obligațiile sale 
internaționale și să execute efectiv hotărârile judecătorești privind înapoierea copilului și 
drepturile de vizitare. 

Comisia pentru petiții a solicitat Comisiei Europene o actualizare a situației.

Observațiile Comisiei

După cum s-a anunțat în cadrul Comisiei pentru petiții, problema răpirii de copii și a drepturilor 
de vizitare a fost ridicată de UE în cadrul consultărilor UE-Japonia privind drepturile omului 
din 12 mai 2020, organizate prin videoconferință. 

În ceea ce privește răpirea copiilor de către unul dintre părinți, UE și-a exprimat îngrijorarea cu 
privire la nepunerea în aplicare a deciziilor de returnare în temeiul Convenției de la Haga din 
1980 și la drepturile de vizitare transfrontaliere. De asemenea, UE a solicitat informații cu 
privire la intenția de a revizui dispozițiile care nu permit custodia comună a copilului în caz de 
divorț și cu privire la rezultatele concrete ale reformelor din 2019, care au intrat în vigoare la 
1 aprilie 2020. Japonia a subliniat că, de la ratificarea Convenției din 1980, au fost tratate 112 
cazuri și au fost executate 48 de decizii de returnare, inclusiv către statele membre. Japonia a 
declarat că cooperarea cu autoritățile centrale ale statelor membre în temeiul Convenției din 
1980 este excelentă. Au fost subliniate avantajele reformelor din 2019 (modificările legii 
privind executarea civilă și a legii de aplicare a Convenției de la Haga privind aspectele civile 
ale răpirii internaționale de copii). Aceste modificări sunt menite să accelereze punerea în 
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aplicare a hotărârilor judecătorești privind transferul copiilor în urma divorțului, în cazurile de 
răpire internă și internațională. 

Japonia a salutat deschiderea unui canal de comunicare cu UE pe această temă și a declarat că 
este pregătită să ofere asistență.

Japonia a atras atenția asupra seminarelor organizate pentru diplomați la Tokyo și asupra 
programelor educaționale destinate avocaților. Japonia a invitat UE să urmărească modul în 
care legea modificată va fi pusă în aplicare în hotărârile judecătorești viitoare.

La 21 aprilie 2020, comisarul pentru justiție, dl Reynders, a scris ministrului japonez al justiției, 
dna Mori, pentru a-i transmite preocupările UE cu privire la situația copiilor cetățenilor UE 
lipsiți de contact cu unul dintre părinții lor. Ministrul Mori a răspuns în iunie 2020. Au fost 
reafirmate pozițiile exprimate în cadrul consultărilor UE-Japonia privind drepturile omului din 
12 mai 2020. Japonia a salutat ideea de a organiza un atelier/seminar UE-Japonia pentru a 
aborda problema răpirii de copii/a drepturilor de vizită. Comisia, împreună cu Serviciul 
European de Acțiune Externă și Delegația UE în Japonia, pregătește în prezent acest seminar, 
care preconizează să includă și reprezentanți ai Biroului permanent al Conferinței de la Haga 
privind dreptul internațional privat.

În cadrul Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, Comisia consultă, de 
asemenea, autoritățile centrale ale statelor membre desemnate în temeiul Convenției din 1980 
pentru a evalua dacă există cauze pendinte între Japonia și statele membre.

La 8 iulie 2020, Parlamentul European a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, o rezoluție 
referitoare la răpirea internațională și internă a copiilor din UE în Japonia. Ca urmare a 
rezoluției, ambasadorul Flor, șeful delegației Uniunii Europene în Japonia, s-a întâlnit cu 
președintele Camerei Reprezentanților, dl Tadamori Oshima, la 2 octombrie 2020. În urma 
acestei reuniuni, Ministerul Justiției a pus la dispoziția delegației UE un punct de contact al 
grupului său de studiu privind posibila reformă a sistemului actual de custodie. În luna 
noiembrie este planificată o ședință pentru a implica grupul de studiu în pregătirea seminarului.

Concluzie

Comisia, împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu delegația UE, va continua 
să ridice această problemă cu interlocutorii lor japonezi respectivi. Ca parte a eforturilor sale în 
curs, Comisia va organiza seminarul UE-Japonia privind răpirea/drepturile de vizitare a 
copiilor, care ar trebui să aibă loc în 2021.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 16 aprilie 2021

La 19 februarie 2020, Comisia pentru petiții a examinat patru petiții, prezentate de cetățeni ai 
UE (germani, francezi și italieni). Petiționarii au susținut că Japonia încalcă Convenția de la 
Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, pe care a ratificat-o în 
2014. Ei au subliniat că legislația japoneză nu prevede măsuri privind exercitarea autorității 
părintești de către ambii părinți, dreptul de vizită sau dreptul părinților care nu sunt japonezi de 
a avea acces la copii. Intervențiile diplomatice recente la un nivel politic foarte înalt 
(președintele Franței, dl Macron, președintele Italiei, Mattarella, și prim-ministrul italian Conte) 
au eșuat. Petiționarii au solicitat sancțiuni imediate împotriva Japoniei pentru nerespectarea 
drepturilor fundamentale ale copiilor și ale părinților.
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Comisia a făcut o prezentare generală a conceptelor juridice referitoare la familie în Japonia, 
care au dus la neexecutarea hotărârilor judecătorești în materie civilă, și a reamintit diferitele 
inițiative întreprinse de UE pentru a sensibiliza autoritățile japoneze, în special cea de a doua 
reuniune a comitetului mixt, în temeiul Acordului de parteneriat strategic cu Japonia din 
31 ianuarie 2020, în cadrul căreia UE a insistat ca Japonia să-și respecte obligațiile sale 
internaționale și să execute efectiv hotărârile judecătorești privind înapoierea copilului și 
drepturile de vizitare. 

Comisia pentru petiții a solicitat Comisiei Europene o actualizare a situației.

Observațiile Comisiei

După cum s-a anunțat în cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții, problema răpirii de copii și a 
drepturilor de vizitare a fost ridicată de UE în cadrul consultărilor UE-Japonia privind drepturile 
omului din 12 mai 2020, organizate prin videoconferință. 

În ceea ce privește răpirea copiilor de către unul dintre părinți, UE și-a exprimat îngrijorarea cu 
privire la nepunerea în aplicare a deciziilor de returnare în temeiul Convenției de la Haga din 
1980 și la drepturile de vizitare transfrontaliere. De asemenea, UE a solicitat informații cu 
privire la intenția de a revizui dispozițiile care nu permit custodia partajată a copilului în caz de 
divorț (cu referire la obligațiile Japoniei în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite cu 
privire la drepturile copilului ) și la rezultatele concrete ale reformelor din 2019, care au intrat 
în vigoare la 1 aprilie 2020. Japonia a subliniat că, de la ratificarea Convenției din 1980 în 2014, 
au fost tratate 112 cazuri și au fost executate 48 de decizii de returnare, inclusiv către statele 
membre. Japonia a declarat că cooperarea cu autoritățile centrale ale statelor membre în temeiul 
Convenției din 1980 este excelentă. Au fost subliniate avantajele reformelor din 2019 
(modificările legii privind executarea civilă și a legii de aplicare a Convenției de la Haga privind 
aspectele civile ale răpirii internaționale de copii). Aceste modificări sunt menite să accelereze 
punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești privind transferul copiilor în urma divorțului, în 
cazurile de răpire internă și internațională. 

Japonia a salutat deschiderea unui canal de comunicare cu UE pe această temă și a declarat că 
este pregătită să ofere asistență.

Japonia a atras atenția asupra seminarelor organizate pentru diplomați la Tokyo și asupra 
programelor educaționale pentru avocați și a invitat UE să observe modul în care legea 
modificată va fi pusă în aplicare în viitoarele ordine judiciare.

La 21 aprilie 2020, comisarul pentru justiție a scris ministrului japonez al Justiției, dna Mori, 
pentru a-i transmite preocupările UE cu privire la situația copiilor cetățenilor UE lipsiți de 
contact cu unul dintre părinții lor. Ministrul Mori a răspuns în iunie 2020. Au fost reafirmate 
pozițiile exprimate în cadrul consultărilor UE-Japonia privind drepturile omului din 
12 mai 2020. Japonia a salutat ideea de a organiza un atelier/seminar UE-Japonia pentru a 
aborda problema răpirii de copii/a drepturilor de vizită. Comisia, împreună cu delegația UE în 
Japonia, pregătește în prezent acest seminar, la care se preconizează să participe și reprezentanți 
ai Biroului permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

La 8 iulie 2020, Parlamentul European a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, o rezoluție 
referitoare la răpirea internațională și internă a copiilor din UE în Japonia. În urma rezoluției, 
ambasadorul Flor, șeful delegației Uniunii Europene în Japonia, s-a întâlnit cu președinta 
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Camerei Reprezentanților, dna Tadamori Oshima, la 2 octombrie 2020. În urma acestei 
reuniuni, Ministerul Justiției a pus la dispoziția delegației UE un punct de contact al grupului 
său de studiu privind posibila reformă a sistemului actual de custodie. Se preconizează 
implicarea grupului de studiu în pregătirea seminarului.

În cadrul Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, Comisia a consultat, de 
asemenea, în noiembrie 2020, autoritățile centrale ale statelor membre desemnate în temeiul 
Convenției din 1980 pentru a evalua dacă există cauze pendinte între Japonia și statele membre 
și care din acestea prezintă cele mai mari dificultăți. 

Consultarea a arătat că dosarele pendinte sunt foarte puține, aproape exclusiv legate de 
Germania, Franța și Italia. Cu toate acestea, deși cooperarea cu autoritățile centrale a fost 
considerată „excelentă”, au fost evidențiate probleme legate de executarea hotărârilor privind 
înapoierea copilului și dreptul de vizită. Primele experiențe legate de reformele recente nu au 
fost încurajatoare. Aceste probleme vor fi abordate în cadrul următorului seminar.

Concluzie

Comisia, împreună cu delegația UE, va continua să abordeze această problemă cu interlocutorii 
săi japonezi respectivi. Ca parte a eforturilor sale în curs, Comisia va organiza seminarul UE-
Japonia privind răpirea/drepturile de vizitare a copiilor, care ar trebui să aibă loc în cursul anului 
2021. 

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 31 octombrie 2022

Aceasta este a doua actualizare a situației actuale a punerii în aplicare de către Japonia a 
Convenției de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, a 
posibilei reforme naționale a sistemului actual de custodie și a aspectelor conexe. Petiționarii 
au fost îngrijorați de lipsa executării deciziilor de returnare după răpirea de către unul dintre 
părinți și de imposibilitatea de a menține contactul cu copilul atât în cazurile transfrontaliere, 
cât și în cazurile pur naționale, atunci când unul dintre părinți este cetățean străin.

Observațiile Comisiei

a) Punerea în aplicare a Convenției de la Haga din 1980 și asigurarea respectării dreptului 
de vizită

În ciuda adoptării de către Japonia a reformelor din 2019 (modificări la Legea privind execuția 
civilă și la legea de punere în aplicare a Convenției de la Haga privind aspectele civile ale răpirii 
internaționale de copii) care au intrat în vigoare la 1 aprilie 2020, progresul pare destul de lent. 
Reformele au fost menite să faciliteze înapoierea copilului la reședința sa obișnuită, atât în urma 
unei răpiri internaționale, cât și în cauze interne. În ansamblu, se preconiza că executarea 
hotărârilor privind înapoierea copilului și drepturile de vizită (denumită „executare directă”) ar 
fi fost mai eficace și că numărul executărilor directe din Japonia va crește după aprilie 2020. 
Cu toate acestea, rata de succes a executărilor este încă stagnantă, iar faptul că executarea este, 
în urma reformelor din 2019, posibilă în prezent la domiciliul bunicilor copilului (părinții 
părintelui care a luat copilul) și la școală nu a schimbat nimic în practică. În plus, persistă 
dificultatea de a asigura vizitarea sau contactele cu copilul. Pentru a permite executarea, 
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hotărârea instanței sau acordul de mediere trebuie să prevadă condiții specifice pentru vizită, 
cum ar fi data, ora și locul unde începe și se încheie vizita. Cu toate acestea, hotărârile 
judecătorești sunt adesea vagi cu privire la acest aspect, lăsând detaliile să fie convenite de către 
părinți. Pentru a pune în aplicare în mod corect Convenția de la Haga din 1980 privind răpirea 
internațională de copii și Convenția Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu privire la 
drepturile copilului, Japonia trebuie să consolideze infrastructura instanței familiale și a 
specialiștilor în bunăstarea copilului pentru a aborda în mod eficace această problemă. Comisia 
va aborda din nou această problemă în cadrul următoarei sesiuni a consultărilor UE-Japonia 
privind drepturile omului (în a doua jumătate a anului 2022), subliniind importanța respectării 
drepturilor copiilor de a avea o relație cu ambii părinți, astfel cum se prevede în Convenția ONU 
cu privire la drepturile copilului la care Japonia este parte.

b) b) Evoluții recente privind reforma drepturilor de încredințare/vizitare a copiilor în Japonia

Codul civil japonez prevede încredințarea comună între părinți în timpul căsătoriei, dar, după 
divorț, numai un singur părinte are drepturi și obligații parentale și i se acordă încredințarea 
exclusivă a copilului. De la 30 martie 2021, Comitetul pentru dreptul familiei din cadrul 
Consiliului legislativ a început o revizuire a sistemului actual. Prima discuție s-a încheiat la 
25 ianuarie 2022, iar a doua rundă a început la 22 februarie 2022. În ceea ce privește partea 
generală a dispozițiilor din Codul civil referitoare la relația părinte-copil, se propune ca interesul 
copilului să fie considerat prioritar. În plus, opiniile copilului ar trebui luate în considerare 
atunci când se decide cu privire la încredințare. Cu toate acestea, „interesul copilului” este un 
concept care poate fi interpretat în moduri diferite și, în orice caz, se pare că opiniile sunt foarte 
prudente în ceea ce privește facilitarea și asigurarea respectării drepturilor de vizită și de vizitare 
a copilului. În noiembrie 2019, a fost înființată Asociația națională pentru sprijin pentru vizite 
și acces, cu scopul de a crea o rețea de grupuri de sprijin pentru vizite și acces. Este prematur 
să se precizeze dacă aceste activități vor da rezultate concrete; cu toate acestea, ele arată că se 
știe că există o problemă.

c) Atelierul UE-Japonia

Atelierul privind punerea în aplicare a Convenției din 1980 privind răpirea internațională de 
copii și executarea deciziilor de returnare și a drepturilor de vizită a fost amânat din cauza 
pandemiei de COVID-19 și, recent, din cauza schimbărilor din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe din Japonia. Aceasta ar putea avea loc în 2023, chiar dacă, până în prezent, 
angajamentul Japoniei a fost redus.

Concluzii

Comisia, împreună cu delegația UE, va continua să ridice problema cu interlocutorii lor 
japonezi în toate forurile corespunzătoare. Ca parte a eforturilor sale continue, va încerca să 
depună eforturi pentru organizarea seminarului UE-Japonia privind răpirea copiilor/drepturile 
de vizitare, care implică și misiunea Japoniei la Uniunea Europeană.


