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Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale 

ontvoering van kinderen  

Resolutie van het Europees Parlement van 22 november 2012 over de aanvaarding van de 

toetreding van acht derde landen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende 

de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 

(2012/2791(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 2, onder j), artikel 81, lid 3, en artikel 

218, lid 6, letter b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, en met name de 

zaken 22/701 en C-467/982 en advies 1/033, 

– gezien de voorstellen van de Commissie voor besluiten van de Raad inzake de verklaring 

van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding 

van Gabon4, Andorra5, de Seychellen6, de Russische Federatie7, Albanië8, Singapore9, 

Marokko10 en Armenië11 tot het Verdrag van 's Gravenhage van 1980 betreffende de 

burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, 

– gezien het feit dat de Raad het Parlement nog niet om goedkeuring van deze besluiten heeft 

verzocht, 

– gezien de vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Commissie over de verklaring 

van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding 

van acht derde landen tot het Verdrag van 's Gravenhage van 1980 betreffende de 

burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (O-000159/2012 – 

B7-0367/2012), 

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het Verdrag van 's Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de 
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burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen van groot belang is, 

omdat het voorziet in een kader voor samenwerking tussen de deelnemende lidstaten met 

het oog op het vinden van oplossingen voor internationale kinderontvoeringen, en aangeeft 

welke rechtbanken bevoegd zijn en welk recht van toepassing is bij het beoordelen van de 

vraag waar een kind moet verblijven; 

B. overwegende dat dit verdrag er derhalve voor zorgt dat ontvoerde kinderen snel naar hun 

eigen woonplaats kunnen terugkeren; 

C. overwegende dat het verdrag uitsluitend van toepassing is tussen landen die het hebben 

bekrachtigd of ertoe zijn toegetreden; 

D. overwegende dat landen die reeds tot het verdrag zijn toegetreden de toetreding van nieuwe 

landen moeten aanvaarden om het verdrag tussen hen toepassing te doen vinden; 

E. overwegende dat om die reden de aanvaarding van de toetreding van nieuwe landen 

essentieel is; 

F. overwegende dat de Europese Unie haar interne bevoegdheid op het gebied van 

internationale kinderontvoeringen reeds eerder heeft uitgeoefend, met name via 

Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning 

en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 

verantwoordelijkheid1; 

G. overwegende dat de Europese Unie bijgevolg op het gebied van internationale 

kinderontvoeringen een exclusieve externe bevoegdheid heeft verkregen; 

H. overwegende dat het voor internationale organisaties niet mogelijk is tot het verdrag toe te 

treden en dat de Europese Unie de lidstaten dus moet opdragen bij de aanvaarding van 

eerdergenoemde toetredingen in het belang van de Unie te handelen; 

I. overwegende dat de Raad derhalve zo spoedig mogelijk stappen moet nemen om de door de 

Commissie voorgestelde besluiten vast te stellen, onder meer door onverwijld het Parlement 

te raadplegen; 

J. overwegende dat het erop lijkt dat de Raad, ondanks het spoedeisende karakter van deze 

materie en de duidelijkheid van de rechtssituatie, besloten heeft het Parlement nog niet te 

raadplegen en de vaststelling van genoemde besluiten uit te stellen om de uitgangspunten 

van deze besluiten om juridische redenen aan te vechten; 

1. beveelt de Raad aan om: 

a) de procedure ter vaststelling van bovengenoemde besluiten onverwijld voort te zetten; 

b) met het oog daarop het Parlement over de acht voorgestelde besluiten te raadplegen; 

c) in het belang van de Europese burgers, die van de vaststelling van deze besluiten zullen 

profiteren, de goede werking van de Europese Unie niet met oneigenlijke juridische 

argumenten te belemmeren; 
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2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad alsmede, ter 

informatie, aan de Commissie en het Permanent Bureau van de Haagse Conferentie voor 

Internationaal Privaatrecht. 

 

 


