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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

A. mivel a családi környezet kedvező keretet jelent a gyermekek jogainak védelméhez, 
amely környezet biztosítja személyiségük egészséges fejlődését, fejleszti képességeiket és 
lehetővé teszi számukra a jogaik gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását, 
valamint kötelességeik megismerését, ezért következésképpen minden erőfeszítést meg 
kell tenni a család megfelelő állami politikákkal történő támogatására, de mivel ilyen 
keret hiányában – a gyermek jogairól szóló 1989. november 20-i ENSZ-egyezménynek 
(UNCRC) megfelelően minden gyermeknek (az árvákat, hajléktalanokat és a 
menekülteket is beleértve) részesülnie kell helyettesítő védelemben, amely biztosítja, 
hogy mindenfajta megkülönböztetés nélkül nőjenek fel,

B. mivel az EU gyermekjogi stratégiájának az ENSZ gyermekjogi egyezményében 
megállapított értékekben és elvekben kell gyökereznie,

C. mivel a külön élő szülők közötti, elhúzódó konfliktusok hátrányosan hatnak a 
gyermekekre, 

D. mivel a gyermekek mint önálló jogalanyok jogait el kell ismerni és – a nemzeti és 
nemzetközi jogszabályok ellenére – a lányok és az asszonyok gyakran jogi, társadalmi és 
gazdasági egyenlőtlenségek áldozatai, amelyek érintik az olyan pozitív és alapvető jogaik 
gyakorlását, mint például az oktatáshoz, egészségügyhöz, biztonságos élelemhez, tiszta 
vízhez való egyenlő hozzáférés, valamint a serdülők gyermekvállalással összefüggő jogai, 

E. mivel az alapvető jogoknak és értékeknek – beleértve a nemek közötti egyenlőséget – a 
gyermekkori oktatás nélkülözhetetlen részét kell alkotniuk, és azoknak valamennyi 
további életszakasz alapját kell képezniük, 

F. mivel a nemek közötti esélyegyenlőséget a gyermekeket érintő valamennyi politikára 
alkalmazni kell, mivel a nemek közötti egyenlőség a fiúk és lányok egyenlő jogainak már 
az első életévekben történő elismerésével kezdődik,

G. mivel a bevándorló nők és lányok ellen az úgynevezett „becsület védelmében” elkövetett 
bűncselekmények, a kényszerházasságok, a nemi szervek csonkítása vagy más erőszakos 
cselekmények formájában elkövetett emberi jogi jogsértések nem indokolhatók 
semmiféle kulturális vagy vallási alapon, és azokat semmilyen körülmények között nem 
szabad eltűrni,

H. mivel Európában a gyermekek már korai életkorban ki vannak téve a horror, a 
pornográfia és az erőszak ábrázolásainak a médiában, és ez olyan pusztító pszichológiai 
és társadalmi hatásokkal járhat, mint például a szorongás és depresszió, fokozott 
agresszivitás és iskolai problémák, 

1. hangsúlyozza, hogy a gyermekek jogainak védelméért elsődlegesen a nemzeti kormányok 
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felelősek; hangsúlyozza, hogy a gyermekek jogai az EU és a tagállamok által a nemzeti, 
európai és nemzetközi jog értelmében tiszteletben tartandó emberi jogok részét képezik;

2. rámutat, hogy a gyermekekre vonatkozó stratégiának az UNCRC értékeiben és következő 
négy alapelvében kell gyökereznie: a) a megkülönböztetés valamennyi formája elleni 
védelem, b) a gyermek legjobb érdekeit kell elsődleges szempontnak tekinteni, c) az 
élethez és a fejlődéshez való jog, d) a gyermeket érintő bármely ügyben vagy eljárásban a 
véleménynyilvánításhoz, valamint ahhoz való jog, hogy e véleményt figyelembe vegyék;

3. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli stratégiának el kell ismernie az esélyegyenlőségen és a 
megkülönböztetésmentességen alapuló, oktatáshoz való jogot;

4. rámutat, hogy a lányok iskolai oktatásban és az úszáshoz hasonló sportágakban való 
részvételének megtiltását egyetlen kultúra vagy vallás sem indokolhatja, és azt nem 
szabad eltűrni;

5. aggódik a migráns háttérből érkező lányokat érintő, többszörös jogsértések miatt; sürgeti 
a tagállamokat, hogy legalább az alapfokú iskolákban tiltsák meg a fejkendők és 
hidzsábok viseletét, annak érdekében, hogy még szilárdabban rögzítsék a gyermekkorhoz 
való jogot, és hogy későbbi életkorban biztosítsák a választás valós és kényszermentes 
szabadságát; 

6. emlékeztet a gyermekek egészséghez való jogára és különösen a serdülők szexuális és 
reproduktív egészséghez való jogára, valamint hangsúlyozza, hogy az anyák egészsége 
védelmének a gyermek jogairól szóló jövőbeni stratégia szerves részét kell képeznie, 
amelynek elő kell mozdítania a várandós vagy szoptató nők megfelelő élet- és 
munkakörülményeit, minden nő egyenlő és egyetemes hozzáférését a szülés előtti és
utáni minőségi orvosi ellátásokhoz az anyai és gyermekhalandóság, valamint az anya 
által gyermekének átadott betegségek csökkentése érdekében; hangsúlyozza szülési 
szabadságnak a gyermek fejlődésével kapcsolatos, alapvető fontosságát, különös 
tekintettel a gyermeknek az anyával meglévő kapcsolatára nemcsak a születést követő 
első hónapokban, hanem az első életévekben is;

7. emlékeztet arra, hogy a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv1 rögzíti a terhes és 
szoptató nők munkavállalással kapcsolatos jogait, megkövetelve a munkáltatóktól, hogy 
tegyenek meg minden megfelelő lépést annak biztosítása érdekében, hogy a munkahelyen 
sem a nők, sem pedig a magzatok ne legyenek kitéve egészségügyi kockázatoknak;

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a fiatal lányok számára könnyítsék meg a 
reproduktív egészségre és az azzal kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó 
tájékoztatáshoz és oktatáshoz való hozzáférést;

9. hangsúlyozza, hogy a jövőbeni EU-s stratégiának el kell ismernie, hogy a társadalomban 
a család a gyermek túlélésének, védelmének és fejlődésének alapvető intézményenként 
jelentős szerepet tölt be; azon a véleményen van, hogy a gyermekek jogait teljes 

                                               
1 HL L 348., 1992.11.28., 1.o.
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mértékben figyelembe kell venni a szakmai élet és a családi élet összeegyeztetésével és a 
munkaidővel kapcsolatos kérdésekben, különös tekintettel a fogyatékkal élő, illetve 
fogyatékos gyermeket nevelő anyák körülményeire, valamint a gyermekeket és szüleiket 
segítő köz és/vagy magán támogatási politikákban annak érdekében, hogy képesek 
legyenek viselni és megosztani nevelési és gondoskodási felelősségeiket; úgy véli, hogy 
el kell ismerni, hogy manapság az emberek egyre nagyobb számban élnek olyan 
alternatív családmodellekben, amelyek nem felelnek meg az anyából, apából és a 
biológiailag tőlük származó gyermekekből álló, hagyományos családmagnak;

10. ajánlja, hogy a központi és helyi hatóságok, nem kormányzati szervezetek és a 
gyermekek jogainak védelmével foglalkozó szervezetek részvételével hozzanak létre 
helyi és regionális hálózatokat, és terjesszék ki azokat annak érdekében, hogy a 
gyermekek és családjaik számára megelőző, védelmi és támogatási szolgáltatásak 
nyújtsanak;

11. javasolja, hogy a tagállamokban hozzanak létre megfelelő struktúrákat annak 
elősegítésére, hogy a gyermekek és a szülők a megváltozott családi körülményekhez 
alkalmazkodni tudjanak;

12. elítéli a gyermekek elleni erőszak minden formáját, beleértve a fizikai, pszichológiai és 
szexuális erőszakot, például a kínzást, a gyermekek bántalmazását és kizsákmányolását, 
elrablását, a gyermekek vagy szerveik kereskedelmét vagy értékesítését, a családon belüli 
erőszakot, a gyermekpornográfiát, a gyermekprostitúciót, a pedofíliát, és az olyan káros 
hagyományos gyakorlatokat, mint például a női nemi szervek megcsonkítása, a 
kényszerházasság és a becsület védelmében elkövetett bűntettek;

13. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek tényleges jogszabályi és egyéb intézkedéseket (az 
életkor és nemek szerint lebontott adatok gyűjtését is beeértve) a területükön a magán-
vagy közszférában elkövetett valamennyi erőszakos cselekmény megelőzésére és 
felszámolására;

14. sürgeti a tagállamokat, hogy növeljék az orvosok tudatosságát a káros hagyományos 
gyakorlatokkal kapcsolatban, és hogy biztosítsák a bűncselekmények következetesen 
szankcionálását a hatályos jogszabályok értelmében azáltal, hogy különös figyelmet 
szentelnek a sebezhető csoportoknak, vagyis a bevándorolt, etkinai kisebbségekből 
származó vagy fogyatékkal élő lányoknak és nőknek;

15. felszólítja a tagállamokat, hogy vagy hajtsák végre a nők nemi szerveinek 
megcsonkítására vonatkozó különleges jogi rendelkezéseket, vagy fogadjanak el olyan 
jogszabályokat, amelyek értelmében büntetőeljárás alá vonható minden, a nők nemi 
szervét megcsonkító személy;

16. felszólítja a tagállamokat, hogy vezessék be a nők nemi szerve megcsonkítása 
valamennyi esetének az egészségügyi dolgozók általi, kötelező nyilvántartásba vételét, 
valamint hogy vegyék nyilvántartásba azokat az eseteket is, amikor fennáll annak 
gyanúja, hogy nők nemi szerveit csonkíthatják meg;

17. felszólítja a tagállamokat, hogy szólaljanak fel a hagyományon alapuló, nők elleni 
erőszak ellen, hogy ítéljék el a bevándorló lányok emberi jogainak családon belüli 
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megsértését, valamint hogy ellenőrizzék, mely jogszabályok alkalmazhatók a családtagok 
felelősségre vonására, különösen az úgynevezett, becsület védelmében elkövetett 
bűncselekmények esetében;

18. fenntartja, hogy ha a gyermekek elleni erőszakot és bántalmazást korai szakaszban 
akarják felismerni és leküzdeni, akkor különös eljárásrendet kell bevezetni az ilyen 
események nyilvántartásba vételére és kezelésére, a gyermekek fizikai és mentális 
egészségével kapcsolatos ügyekért felelős orvosi és egészségügyi személyzetre 
vonatkozó képzési intézkedésekkel együtt;

19. emlékeztet arra, hogy a gyermekeknek és fiataloknak – életkoruktól függetlenül – joguk 
van véleményük kinyilvánítására; úgy véli, hogy a lányok és a fiúk egyaránt jogosultak 
véleményük kifejtéséhez, valamint hogy ezt a jogot garantálni kell a gyermekek jogaira 
vonatkozó EU-s stratégia kidolgozásakor, és biztosítani kell a lányok és fiúk 
kiegyensúlyozott részvételét;

20. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy olyan jogszabályi keretet, amely 
büntethetővé teszi a gyermekekkel kapcsolatos szexturizmust, és felkéri a tagállamokat és 
az Európai Bizottságot, hogy vizsgálják meg egy összehangolt gyermekszexturizmus 
elleni EU-stratégia elfogadásának lehetőségét, valamint hogy írják alá és mozdítsák elő a 
szállodaipar és az idegenforgalom erkölcsi magatartási kódexeit, mint például az 
UNICEF által létesített ECPAT1 2004. április 21-i magatartási kódexét a gyermekek 
szexuális kizsákmányolás elleni védelméről az idegenforgalomban; 

21. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolás – mint például 
prostitúció és gyermekpornográfia –, de a kényszerházasságok miatt is folytatott 
emberkereskedelem gyermekáldozatainak nagy többsége serdülő lány, aminek 
következtében az emberkereskedelem jelentős, a nemek közötti egyenlőséget érintő 
problémává válik;  ezen túlmenően hangsúlyozza, hogy még az emberkereskedelem 
ellenőrzésére és megszüntetésére irányuló kísérletekben részt vevő csoportokon belül is 
tapasztalható a nemek közötti kapcsolatokkal, valamint a nők és lányok szerepének 
hagyományos felfogásával kapcsolatos, konvencionális hozzáállás;

22. felszólít minden olyan tagállamot, amelyek még nem tették meg, hogy ratifikálják az 
emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem 
megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló, az ENSZ által 2000-ben 
Palermóban elfogadott jegyzőkönyvet, valamint hogy tegyenek meg minden szükséges 
intézkedést, hogy védelmet nyújtsanak az emberkereskedelem gyermekáldozatai számára, 
többek között azzal, hogy lehetővé teszik az emberkereskedelem áldozatai számára, hogy 
ideiglenesen vagy állandóan területükön maradjanak;

23. felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul értékelje a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat tekintetében meglévő nemzeti végrehajtási intézkedéseket abból a célból, 
hogy javasolja a kerethatározattal ellentétes nemzeti rendelkezések azonnali módosítását, 

                                               
1 ECPAT: nemzetközi támogató hálózat (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of 
Children for Sexual Purposes – Vessünk Véget a Gyermekprostitúciónak, a Gyermekpornográfiának és a 
Gyermekek Szerxuális Célból Való Kereskedelmének)
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továbbá felszólítja a tagállamokat, hogy valamennyien ratifikálják az ENSZ-nek a 
gyermekek kizsákmányolása és a pedofília elleni küzdelemre vonatkozó, a gyermekek 
jogairól szóló nemzetközi egyezményéhez csatolt kiegészítő jegyzőkönyvet; úgy véli, 
hogy a Bizottság egyik alapvető prioritásának annak kell lennie, hogy fokozza a pedofil 
internetes oldalak elleni, határokon átnyúló műveleteket, valamint hogy az illegális 
honlapok megszüntetése iránti elkötelezettség céljából javítsa a hatóságok és a 
magánszektor szervezetei közötti együttműködést;

24. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használjanak fel minden rendelkezésre 
álló eszközt – többek között tájékoztató és megelőző kampányokat – az információs és 
kommunikációs technológiáknak a gyermekkereskedelem és pedofília céljából történő, 
perverz felhasználása elleni küzdelem érdekében, emlékeztetve arra, hogy ami 
bűncselekmény, az az interneten is az;

25. felszólítja a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, miként lehetne jobban megvédeni a 
fiatalokat a médiában megjelenő erőszaktól, valamint hogy szigorítani kell-e az e 
védelem biztosításának elmulasztásáért kiszabott szankciókat; 

26. kiemeli, hogy a jövőbeni stratégiának és a tagállamok cselekvéseinek magukban kell 
foglalniuk a gyermekek által elkövetett erőszakos cselekmények megelőzését és az ilyen 
cselekmények elleni küzdelmet, különösen az iskolai környezetben, többek között polgári 
nevelési kampányok, az iskolákban az etikai és erkölcsi elvek előmozdítása és oktatása, 
valamint a szülők és a pedagógusok megfelelő mozgósítása révén;

27. felszólítja a tagállamokat, hogy – főként a pedofília interneten keresztüli terjesztése elleni 
küzdelemmel, valamint azok azonosításával és szankcionálásával, akik ilyen anyagokat 
felhasználnak, továbbá a gyermekek jogait és méltóságát tiszteletben tartó médiatartalom 
reklámozásával – helyezzenek nagyobb hangsúlyt a média és az internetszolgáltatók 
felelősségére a mindkét nemhez tartozó gyermekek elleni erőszak valamennyi formája 
elleni küzdelemben;

28. emlékezteti a tagállamokat, hogy haladéktalanul be kell tartaniuk a gyermekek jogainak 
védelme tekintetében vállalt európai és nemzetközi kötelezettségeiket;

29. javasolja, hogy a jövőbeni stratégia tulajdonítson különös jelentőséget a gyermekek 
hanyagság, bántalmazás, helytelen bánásmód, kizsákmányolás, valamint közvetlen 
és/vagy közvetett erőszak áldozatai orvosi, pszichológiai és szociális ellátásának a 
gyermek legmagasabb rendű érdekének és a nemek dimenziójának tiszteletben tartásával; 
emlékeztet arra, hogy a gyermekek jólétét érintő közvetett erőszak hatását és annak 
megelőzését bele kell foglalni a Bizottság munkáiba; hangsúlyozza, hogy ezek a kérdések 
gyakran összefüggésben állnak a szegénységgel és a családok közötti társadalmi 
kirekesztéssel, valamint hogy e problémák megoldásához olyan új szociálpolitikákra van 
szükség, amelyek nagyobb hangsúlyt helyeznek a szolidaritásra;

30. kéri, hogy a jövőbeni stratégia foglaljon magában a nemi jellegű erőszak megelőzésére 
irányuló intézkedéseket, amelyek többek között a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőségre vonatkozóan a fiúknak és lányoknak, szülőknek, pedagógusoknak és a 
sebezhető közösségeknek szóló figyelemfelkeltő kampányokra összpontosítanak a lányok 
emancipációjának lehetővé tétele, egyenlő esélyeik biztosítása és a jogaik jobb védelme 



PE388.542v02-00 8/10 AD\672574HU.doc

HU

érdekében; felszólít a fiúk és a férfiak aktív részvételének előmozdítására a fent említett 
megelőző intézkedésekben; felkéri a Bizottságot, hogy tegye a fejlesztési támogatási 
politikája és a kereskedelmi megállapodásai feltételévé a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőséget biztosító, valamint a nőkkel és a gyermekekkel szembeni erőszak 
minden fajtáját eltörlő jogszabályok végrehajtását;

31. ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy – az Unión belül és azon kívül egyaránt –
mind a két nemhez tartozó gyermekek esetében segítse elő az egészségügyi ellátáshoz 
való egyenlő hozzáférését, különös hangsúlyt fektetve a hátrányos helyzetű, iletve az 
etnikai vagy társadalmi kisebbségekből származó gyermekekre;

32. felszólítja a Bizottságot, hogy harmadik országokkal folytatott kapcsolataikban 
ösztönözzék a nőkkel szembeni megkülönböztetés megszüntetésére vonatkozó 
nemzetközi szerződések ratifikálását, valamint hogy mozdítsák elő a nők gazdasági, 
társadalmi és politikai életben való részvételét, növelve ezzel gyermekeik jólétét;

33. ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyék prioritássá az emberi jogokkal és azon közös 
értékekkel kapcsolatos tantárgyak tanrendbe történő felvételét, amelyek a demokratikus 
polgárság alapját képezik;

34. felkéri a Bizottságot, hogy nem és kor szerinti bontásban gyűjtsön adatokat a 
gyermekeket érő megkülönböztetés és erőszak minden formájáról annak érdekben, hogy 
a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség dimenzióját integrálják a jövőbeni stratégiája 
valamennyi politikája és eszköze – beleértve a gyermekek jogaival foglalkozó fórum 
tevékenységeit – keretében, és többek között a „gender budgeting” révén biztosítsa e 
politikák ellenőrzését és értékelését;

35. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen éves jelentést az Európai Unióban élő fiatalok 
helyzetéről; 

36. emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégia hatékonysága megköveteli a hosszú távú 
kötelezettségvállalást és fellépést, a gyermekek jogai végrehajtásának mutatók 
kidolgozásán és nem kormányzati szervezetek, valamint a szülői és tanári egyesületek 
részvételén keresztül történő fokozott és hatékony ellenőrzését, és megköveteli a nemzeti 
és nemzetközi gyermekjogi kezdeményezésekkel és politikákkal való összehangolást; 

37. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést 
gyermekgondozási létesítményeik minőségének biztosítására, mivel ezek a létesítmények 
biztosítják a gyermekek számára jövőjük szilárd megalapozását, ugyanakkor a szülők
javát is szolgálják, különösen az anyák munkaterhe tekintetében; ez viszont hozzájárul a 
nők – következésképpen a gyermekek – körében a szegénység csökkentéséhez; 

38. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a következők révén növeljék a nők és a 
gyermekek alkohollal kapcsolatos károsodása elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiket: 

a) a nők számára jobb tájékoztatás nyújtása a magzati alkoholszindrómáról,

b) megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtása és tanácsadás a terhesség alatt és az 
után az alkoholproblémákkal küzdő nők számára, valamint azon nők és gyermekek 
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számára, akik alkohol- és szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémákkal küzdő 
családokban élnek, 

c)  az alkoholtartalmú italok reklámozására és a sportesemények alkoholipari vállalatok 
általi szponzorálására vonatkozó rendelkezések szigorítása a reklámok 6.00 és 21.00 
óra közötti  tilalmával, valamint az alkoholhirdetéseknek és a gyermekeknek szóló 
tartalmakban (számítógépes játékok, képregények) való tilalmával annak érdekében, 
hogy a gyermekek felé ne közvetítsenek pozitív képet az alkoholról, és

d) olyan alkoholtartalmú italok tilalma, amelyek kinézetükben alig különböznek az 
édességtől vagy a játékoktól, mert a gyermekek nem tudnak különbséget tenni az 
alkoholtartalmú és a nem alkoholtartalmú italok között;
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