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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

Lapsiystävällinen oikeudenkäyttö siviili-, hallinto- ja perheoikeudellisissa menettelyissä

1. korostaa, että vetoomusvaliokunta saa suuren määrän vetoomuksia, jotka koskevat 
tarvetta kuulla lapsia oikeudenkäynneissä, tarvetta jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön 
rajatylittävissä lapsiin liittyvissä asioissa, Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) ja 
muiden jäsenvaltioiden nuorisoviranomaisten kiistanalaista roolia, eri jäsenvaltioista 
tulevien vanhempien välisiä lasten huoltajuuskiistoja, perheväkivaltaa sekä 
ammattitaitoisen ja laadukkaan sovittelun edistämistä jäsenvaltioissa;

2. toteaa, että vaikka jäsenvaltioiden on vahvistettava lapsen kuulemista koskevat 
menettelysäännöt, nämä säännökset ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa;

3. vaatii, että tuomioistuinten, hallintoelinten ja sosiaalihuollon olisi otettava lapsen etu 
ensisijaisesti huomioon niiden tehdessä lasta koskevan päätöksen; korostaa, että tällaiset 
päätökset olisi tehtävä yksilöllisin perustein ottaen huomioon lapsen ja hänen perheensä 
erityisolosuhteet sekä tiedostettuja ja tiedostamattomia ennakkoluuloja välttäen;

4. pitää valitettavana, että kieliesteet vaikeuttavat usein vanhempien oikeuksien 
asianmukaista harjoittamista lapsen edun mukaisesti ja lapsen mahdollisuuksia käyttää 
täysimääräisesti omia oikeuksiaan;

5. suosittaa, että vahvistetaan lasten kuulemista kansallisissa siviilioikeudenkäynneissä 
koskevat vähimmäisvaatimukset perusoikeuskirjan 24 artiklan mukaisesti;

6. muistuttaa, että jäsenvaltioiden viranomaisten on varmistettava, että lapselle annetaan 
todellinen ja tehokas mahdollisuus ilmaista vapaasti näkemyksensä oikeudenkäynnin 
aikana ja että lapsen näkökannat otetaan asianmukaisesti huomioon lapsen iän ja 
kehitystason mukaisesti;

7. suhtautuu myönteisesti komission julkaisemaan EU:n toimintakehykseen, jolla 
varmistetaan lapsen oikeuksien suojelu1, ja erityisesti neljänteen pilariin 
”Lapsiystävällinen oikeudenkäyttö: EU, jonka oikeusjärjestelmä kunnioittaa lasten 
oikeuksia ja tarpeita”;

8. korostaa, että oikeusalan ammattilaisille on annettava erityiskoulutusta lasten 
oikeuksista ja lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä Euroopan oikeusalan 
koulutusstrategian 2021–2024 mukaisesti sekä Euroopan juridisen koulutusverkoston 
(EJTN), oikeusalan ohjelman, kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelman ja Euroopan oikeusportaalin eurooppalaisen koulutusfoorumin puitteissa;

1 Komission 24. maaliskuuta 2021 annettu tiedonanto lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta 
(COM(2021)0142).
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EU:n kehys lapsen oikeuksien suojelemiseksi rajatylittävissä siviilioikeudellisissa riita-
asioissa

9. huomauttaa, että lisääntynyt liikkuvuus EU:ssa on johtanut yhä useampiin rajatylittäviin 
lastensuojelukysymyksiin, joihin liittyy huoltajuuden eväämisiä, ja toteaa, että 
rajatylittävät menettelyt ovat oikeudelliselta kannalta monimutkaisempia ja yleensä 
aikaa vieviä ja kalliimpia; katsoo, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 81 artiklan valossa komission on toimittava aktiivisesti varmistaakseen 
oikeudenmukaiset ja johdonmukaiset syrjimättömät käytännöt rajatylittävissä lasten 
huoltajuutta koskevissa asioissa koko unionin alueella;

10. korostaa, että liikkumis- ja oleskeluvapauden kaltaisen perusoikeuden käyttäminen ei 
saisi aiheuttaa suurempaa uhkaa lapsen oikeuksille, että rajatylittävissä siviili- ja 
perheoikeudellisissa riita-asioissa osallisina olevilla lapsilla olisi oltava samat oikeudet 
ja suojelun taso kaikissa jäsenvaltioissa ja että lapsilla, joiden vanhemmat käyttävät 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja 
suoria yhteyksiä vanhempiinsa säännöllisesti, ellei se ole lapsen edun vastaista;

11. korostaa, että tehokkaiden menettelyjen puuttuminen tuomioiden täytäntöönpanemiseksi 
rajatylittävissä tapauksissa vahingoittaa lapsen etua; muistuttaa, että jäsenvaltioiden 
viranomaisten välistä oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä on parannettava, jotta 
voidaan varmistaa keskinäinen luottamus asioissa, jotka koskevat lapsia koskevissa 
rajatylittävissä perheoikeudellisissa riita-asioissa annettujen päätösten ja tuomioiden 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa;

12. panee merkille, että suuri määrä vetoomuksia viittaa Saksan perheoikeusjärjestelmään 
liittyviin ongelmiin, kuten Jugendamtin kiistanalaiseen rooliin, jonka muut kuin 
saksalaiset vanhemmat ovat tuoneet esiin useissa ratkaisemattomissa vetoomuksissa; 
korostaa, että vetoomusvaliokunta saa jatkuvasti muilta kuin saksalaisilta vanhemmilta 
vetoomuksia, joissa kerrotaan vakavista syrjintätapauksista, jotka johtuvat 
toimivaltaisten Saksan viranomaisten lapsia koskevissa rajatylittävissä 
perheoikeudellisissa riita-asioissa käyttämistä menettelyistä ja käytännöistä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon parlamentin suositukset, jotka se esitti 
29. marraskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa Saksan lastensuojeluviraston 
(Jugendamt) roolista rajatylittävissä perhekiistoissa2;

13. panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa samaa sukupuolta olevilta pariskunnilta, 
joilla on lapsia, evätään usein heidän laillinen vanhempainasemansa heidän ylittäessään 
rajoja, mikä haittaa lapsen etua oikeudellisissa menettelyissä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita korjaamaan tämän syrjivän tilanteen ja poistamaan esteet, joita samaa 
sukupuolta olevat parit kohtaavat käyttäessään menettelyllisiä oikeuksiaan lapsia 
koskevissa rajatylittävissä perheoikeudellisissa riita-asioissa;

14. kehottaa jäsenvaltioita nimeämään perhetuomioistuimiin erityisiä osastoja tai 
rajatylittäviä sovitteluelimiä käsittelemään rajatylittäviä lapsiin liittyviä tapauksia; 
korostaa, että on olennaisen tärkeää seurata asianmukaisesti tuomion jälkeistä tilannetta, 
kun on kyse yhteydenpidosta vanhempiin;

2 EUVL C 363, 28.10.2020, s. 107.
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15. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan vanhemmille oikeuden säännölliseen tapaamiseen, 
ellei tämä ole haitallista lapsen edun kannalta, ja sallimaan sen, että vanhemmat 
käyttävät vierailujen aikana lastensa kanssa äidinkieltään;

16. korostaa, että on tärkeää kerätä tilastotietoja hallinnollisista ja oikeudellisista 
menettelyistä, jotka koskevat lapsen huoltajuutta ja joissa on mukana ulkomaalaisia 
vanhempia, jotta voidaan laatia yksityiskohtainen analyysi nykyisistä suuntauksista;

Sovittelu lapsia koskevissa tapauksissa

17. toteaa, että perhesovittelulla voi olla tärkeä rooli perhekiistojen ratkaisemisessa; 
korostaa, että perheasioita koskevan sovittelun olisi oltava vapaaehtoista ja että jos 
osapuolet sopivat sovittelun aloittamisesta, sen jäsenvaltion viranomaisten, jonka 
lainkäyttövaltaan asia kuuluu, olisi varmistettava sovittelupalvelujen saatavuus;

18. pitää myönteisenä lasten oikeuksia koskevien asioiden koordinaattorinsa toimiston 
tukeman AMICABLE-hankkeen käynnistämistä, jolla pyritään avustamaan soviteltujen 
perhesopimusten rajatylittävää tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoisuutta EU:ssa ja 
edistämään hyväksi havaittua mallia sovittelun sisällyttämiseksi kansainvälisiin 
lapsikaappausmenettelyihin EU:ssa; 

19. pitää valitettavana, että ei ole olemassa EU:n tai kansainvälistä oikeudellista kehystä, 
jolla helpotettaisiin sovittelusopimusten tunnustamista ja täytäntöönpanoa; korostaa, 
että tämä aiheuttaa epävarmuutta, koska sopimusten kattamat eri aiheet kuuluvat 
yleensä erilaisten EU:n ja kansainvälisten välineiden aineelliseen soveltamisalaan ja 
niihin sovelletaan sen vuoksi erilaisia tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia 
sääntöjä;

20. kehottaa kiinnittämään huomiota tarpeeseen varmistaa laadukas sovittelu ja 
yhdenmukaistaa tai sertifioida perhesovittelupalveluista vastaavien koulutus ja pätevyys 
EU:n tasolla.


