P5_TA(2003)0447
Ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van
kinderen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel van de Commissie met
het oog op de aanneming van een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden
gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap toe te treden tot het Verdrag
inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de
samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter
bescherming van kinderen (Verdrag van 's-Gravenhage van 1996) te bekrachtigen of dit
verdrag te ratificeren (COM(2003) 348 – C5-0302/2003 – 2003/0127(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
– gezien het voorstel van de Commissie (COM(2003) 348)1,
– gelet op de artikelen 61, letter c, 65 en 300, lid 2, eerste alinea van het EG-Verdrag,
– gelet op de artikelen 67 en 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan
de Raad het Parlement heeft geraadpleegd (C5-0302/2003),
– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken (A5-0319/2003),
1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, zoals geamendeerd door het Parlement;
2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;
3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;
4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;
5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie.
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Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Visum 3 bis (nieuw)
Gelet op artikel 24 van het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie,

Amendement 2
Visum 3 ter (nieuw)
Gezien de werkzaamheden van de
Europese Conventie die zijn uitgemond in
het ontwerpverdrag tot vaststelling van
een Grondwet voor Europa, zoals op
20 juni 2003 voorgelegd aan de Europese
Raad van Thessaloniki,
Amendement 3
Overweging 1
(1) De Gemeenschap werkt aan de
totstandbrenging van een
gemeenschappelijke justitiële ruimte die is
gebaseerd op het beginsel van wederzijdse
erkenning van rechterlijke beslissingen.

(1) De Gemeenschap werkt aan de
totstandbrenging van een
gemeenschappelijke justitiële ruimte die is
gebaseerd op het beginsel van wederzijdse
erkenning van rechterlijke beslissingen en
streeft ernaar dat bij alle rechterlijke
beslissingen betreffende kinderen in de
eerste plaats rekening wordt gehouden
met het superieure belang van het kind.

Amendement 5
Overweging 3
(3) Bepaalde artikelen van het verdrag
hebben gevolgen voor het afgeleide recht
van de Gemeenschap inzake de bevoegdheid
en de erkenning en tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen, met name
Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de
Raad van 29 mei 2000 betreffende de
bevoegdheid en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke

(3) Bepaalde artikelen van het verdrag
hebben gevolgen voor het afgeleide recht
van de Gemeenschap inzake de bevoegdheid
en de erkenning en tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen, met name
Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de
Raad van 29 mei 2000 betreffende de
bevoegdheid en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke
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verantwoordelijkheid voor
gemeenschappelijke kinderen. Bovendien
heeft het verdrag betrekking op
aangelegenheden die onder de toekomstige
verordening van de Raad inzake ouderlijke
verantwoordelijkheid vallen. De lidstaten
behouden hun bevoegdheid op de onder het
verdrag vallende gebieden die geen
gevolgen hebben voor het bestaande of
toekomstige Gemeenschapsrecht. De
Gemeenschap en de lidstaten hebben
derhalve de gedeelde bevoegdheid voor het
sluiten van het verdrag.

verantwoordelijkheid voor
gemeenschappelijke kinderen. Bovendien
heeft het verdrag betrekking op
aangelegenheden die onder de toekomstige
verordening van de Raad inzake ouderlijke
verantwoordelijkheid vallen De lidstaten
behouden hun bevoegdheid op de onder het
verdrag vallende gebieden die geen
gevolgen hebben voor het
Gemeenschapsrecht. De Gemeenschap en de
lidstaten hebben derhalve de gedeelde
bevoegdheid voor het sluiten van het
verdrag.

Amendement 6
Overweging 5
(5) De Raad dient de lidstaten derhalve bij
wijze van uitzondering machtiging te
verlenen om het verdrag in het belang van
de Gemeenschap te bekrachtigen of ertoe
toe te treden onder de in dit besluit
bepaalde voorwaarden.

(5) De Raad dient de lidstaten derhalve bij
wijze van uitzondering machtiging te
verlenen om het verdrag in het belang van
de Gemeenschap zo spoedig mogelijk te
bekrachtigen of ertoe toe te treden onder de
in dit besluit bepaalde voorwaarden.

Amendement 7
Artikel 1, lid 1
1. De Raad machtigt de lidstaten hierbij in
het belang van de Europese Gemeenschap
het Verdrag inzake de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning, de
tenuitvoerlegging en de samenwerking op
het gebied van ouderlijke
verantwoordelijkheid en maatregelen ter
bescherming van kinderen (het Verdrag
van 's-Gravenhage van 1996) te ratificeren
of tot dit verdrag toe te treden, mits wordt
voldaan aan de in de volgende artikelen
genoemde voorwaarden.

1. De Raad machtigt de lidstaten hierbij bij
uitzondering, in het belang van de
Europese Gemeenschap, het Verdrag van
19 oktober 1996, inzake de bevoegdheid,
het toepasselijke recht, de erkenning, de
tenuitvoerlegging en de samenwerking op
het gebied van ouderlijke
verantwoordelijkheid en maatregelen ter
bescherming van kinderen (het Verdrag
van 's-Gravenhage van 1996) te ratificeren
of tot dit verdrag toe te treden, mits wordt
voldaan aan de in de volgende artikelen
genoemde voorwaarden.

Amendement 8
Artikel 3, lid 1
1. De lidstaten nemen de nodige stappen
teneinde de akten van bekrachtiging van of
toetreding tot het verdrag vóór 1 januari
2005 gelijktijdig neer te leggen bij het
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1. De lidstaten nemen de nodige stappen
teneinde de akten van bekrachtiging van of
toetreding tot het verdrag uiterlijk op 30
juni 2004 gelijktijdig neer te leggen bij het
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ministerie van Buitenlandse Zaken van het
Koninkrijk der Nederlanden.

ministerie van Buitenlandse Zaken van het
koninkrijk der Nederlanden.

Amendement 9
Artikel 3, lid 2
2. De lidstaten bepalen samen met de Raad
en de Commissie vóór 1 juli 2004 de
datum waarop de akten van bekrachtiging
worden neergelegd. Op basis hiervan
worden de datum en voorwaarden van
gelijktijdige neerlegging bepaald.

2. De lidstaten bepalen samen met de Raad
en de Commissie vóór 1 februari 2004 de
datum waarop de akten van bekrachtiging
worden neergelegd. Op basis hiervan
worden de datum en voorwaarden van
gelijktijdige neerlegging bepaald.

4\ 09/10/2003 Rapporteur: Marie-Thérèse Hermange - A5-0319/2003

