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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât mediul familial oferă un cadru propice pentru protecţia drepturilor copiilor, 
garantând crearea în condiţii sănătoase a personalităţii lor, dezvoltându-le competenţele şi 
permiţându-le să dobândească cunoştinţele necesare pentru exercitarea drepturilor lor şi 
pentru a deveni conştienţi de datoriile lor şi, prin urmare, trebuie să se depună toate 
eforturile pentru susţinerea familiilor prin politici publice corespunzătoare, dar întrucât, 
în lipsa acestui cadru, toţi copiii, inclusiv orfanii, copiii abandonaţi şi refugiaţi, ar trebui, 
în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului 
(CNUDC) din 20 noiembrie 1989, să aibă acces la protecţie într-un cadru de înlocuire 
care să le permită dezvoltarea, fără a fi discriminaţi în niciun fel;    

B. întrucât strategia UE în domeniul drepturilor copilului ar trebui să se bazeze pe valorile şi 
principiile stipulate în CNUDC;

C. întrucât conflictele prelungite dintre părinţii separaţi au efecte negative asupra copiilor; 

D. întrucât drepturile copiilor ca persoane juridice autonome ar trebui recunoscute şi, în 
ciuda legislaţiei naţionale şi internaţionale, fetele şi femeile sunt adesea victime ale 
inegalităţilor juridice, sociale şi economice, care afectează exercitarea drepturilor lor 
pozitive şi fundamentale, precum accesul egal la educaţie, formare profesională şi 
îngrijire medicală, alimentaţie sănătoasă şi apă curată, precum şi drepturile reproductive 
pentru adolescenţi;

E. întrucât valorile şi drepturile fundamentale, inclusiv egalitatea între sexe, trebuie să 
reprezinte un element esenţial al educaţiei în timpul copilăriei şi trebuie să formeze baza 
pentru toate celelalte etape ale vieţii;  

F. întrucât abordarea integratoare a egalităţii de gen trebuie să fie aplicată în toate politicile 
care au ca subiect copiii, deoarece egalitatea între sexe începe cu recunoaşterea 
drepturilor egale ale copiilor, atât băieţi cât şi fete, încă din primii ani de viaţă;

G. întrucât încălcarea drepturilor omului în cazul femeilor şi al fetelor imigrante sub forma 
aşa-numitelor crime de onoare, căsătorii forţate, mutilare genitală sau alte încălcări nu 
poate fi justificată de niciun motiv cultural sau religios şi nu ar trebui să fie tolerată în 
nicio circumstanţă;

H. întrucât copii din Europa sunt expuşi, de la vârste fragede, unor imagini de oroare, 
pornografie şi violenţă vehiculate în mass-media, iar acest lucru poate avea efecte 
psihologice şi sociale devastatoare, precum anxietate, depresie, agresivitate crescută şi 
probleme în plan şcolar, 

1. subliniază faptul că responsabilitatea principală pentru garantarea drepturilor copiilor 
revine guvernelor naţionale; subliniază faptul că drepturile copiilor fac parte integrantă 
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din drepturile omului şi că UE şi statele sale membre sunt obligate să le respecte în 
conformitate cu legislaţia naţională, europeană şi internaţională;

2. subliniază faptul că o strategie în domeniul drepturilor copiilor ar trebui să se bazeze pe 
valorile şi pe cele patru principii de bază instituite prin CNUDC:   a) protecţia împotriva 
tuturor formelor de discriminare, b) interesele superioare trebuie să fie luate în 
considerare cu prioritate, c) dreptul la viaţă şi dezvoltare, d) dreptul de a-şi exprima 
opinia şi dreptul ca această opinie să fie luată în considerare, în orice chestiune sau 
procedură care afectează copilul; 

3. subliniază faptul că viitoarea strategie ar trebui să recunoască dreptul la educaţie pe baza 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi a nediscriminării; 

4. subliniază că interzicerea în cazul fetelor de a lua parte la educaţie şi la sporturi, precum 
înotul, din motive culturale nu este justificată de nicio cultură sau religie şi nu trebuie 
tolerată;

5. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la multiplele cazuri de încălcare a drepturilor omului 
care afectează fetele migrante; îndeamnă statele membre să interzică purtarea baticului şi 
a hijabului, cel puţin în şcoala primară, pentru a consacra în mod mai ferm dreptul la 
copilărie şi pentru a garanta libertatea reală şi neîngrădită de a alege; 

6. reaminteşte dreptul copiilor la sănătate şi, în special, dreptul adolescenţilor la sănătatea 
sexuală şi reproductivă, şi subliniază faptul că protecţia sănătăţii mamei trebuie să facă 
parte integrantă din viitoarea strategie în domeniul drepturilor copilului, care ar trebui să 
promoveze condiţii de trai şi lucru corespunzătoare pentru femeile gravide şi care 
alăptează şi insistă asupra respectării legislaţiei existente care protejează drepturile 
lucrătoarelor, precum şi accesul egal şi universal la servicii medicale publice pre şi 
postnatale de calitate pentru toate femeile, în vederea reducerii mortalităţii maternale şi 
infantile şi a transmiterii bolilor de la mamă la copil;  subliniază importanţa vitală pe care 
concediul de maternitate o are în dezvoltarea copilului, mai ales din perspectiva 
contactului strâns pe care îl are cu mama nu numai în timpul primelor luni care urmează 
naşterii, ci şi în timpul primilor ani din viaţă;

7. reaminteşte faptul că Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de 
muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează1

prevede drepturi legate de contractul de muncă pentru femeile gravide sau care alăptează, 
solicitând angajatorilor să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că nici 
femeile şi nici copilul nenăscut nu sunt expuşi unui risc la locul de muncă; 

8. invită Comisia şi statele membre să faciliteze accesul tinerelor la informaţie şi la educaţia 
privind sănătatea reproductivă şi serviciile privind sănătatea reproductivă;

9. subliniază că viitoarea strategie UE trebuie să recunoască rolul important al familiei ca 
instituţie de bază în societate pentru supravieţuirea, protecţia şi dezvoltarea copilului; 
consideră că drepturile copilului ar trebui luate în considerare pe deplin în aspecte privind 

                                               
1 JO L 348, 28.11.1992, p. 1.
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concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie, acordându-se o atenţie deosebită 
mamelor cu handicap şi mamelor copiilor cu handicap, precum şi în politicile de susţinere 
publică şi/sau privată pentru copii şi pentru părinţii acestora, pentru ca ambii părinţi să 
poată să-şi asume şi să împartă responsabilitatea pentru creşterea şi îngrijirea copiilor; 
consideră că ar trebui să se recunoască faptul că un număr tot mai mare de persoane 
trăiesc în prezent în modele de familie care nu corespund imaginii tradiţionale de familie, 
formată din mamă, tată şi copiii biologici ai acestora; 

10. recomandă crearea şi extinderea reţelelor locale şi regionale, cu concursul autorităţilor 
centrale şi locale, al ONG-urilor şi organizaţiilor pentru protecţia drepturilor copiilor, în 
vederea furnizării de servicii de prevenire, protecţie şi sprijin pentru copii şi familiile 
acestora; 

11. sprijină crearea de structuri adecvate în statele membre pentru a ajuta copiii şi părinţii să 
se adapteze unor situaţii familiale noi;

12. condamnă toate formele de violenţă asupra copiilor, inclusiv violenţa fizică, psihologică 
şi sexuală, precum tortura, abuzul şi exploatarea copiilor, răpirea de copii, traficul de 
copii sau vânzarea copiilor şi a organelor lor, violenţa domestică, pornografia infantilă, 
prostituţia copiilor, pedofilia sau practicile tradiţionale dureroase, precum mutilarea 
genitală, căsătoriile forţate şi crimele de onoare;

13. îndeamnă statele membre să adopte măsuri legislative eficiente, precum şi alte măsuri, 
inclusiv colectarea de date defalcate pe vârstă şi sex în vederea prevenirii şi eliminării 
tuturor formelor de violenţă comise pe teritoriile lor, atât în sfera publică, cât şi în cea 
privată;

14. îndeamnă statele membre să sensibilizeze medicii în legătură cu practicile tradiţionale 
dăunătoare şi să se asigure că actele de crimă sunt pedepsite în mod constant în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, acordându-se o atenţie specială grupurilor 
vulnerabile care includ fetele şi femeile imigrante, cele aparţinând minorităţilor etnice şi 
fetele cu handicap;

15. invită statele membre fie să pună în aplicare dispoziţii juridice specifice privind mutilarea 
genitală, fie să adopte legi în conformitate cu care toate persoanele care realizează 
mutilări genitale să poată fi pedepsite;

16. invită statele membre să introducă un sistem obligatoriu de înregistrare de către lucrătorii 
în domeniul sanitar a tuturor cazurilor de mutilare genitală şi, de asemenea, să 
înregistreze cazurile în care există suspiciunea că pot avea loc mutilări genitale; 

17. invită statele membre să se pronunţe împotriva violenţei la adresa femeilor, bazată pe 
tradiţie, să condamne încălcările drepturilor omului în cazul femeilor şi al fetelor 
imigrante şi să verifice legile care pot fi aplicate pentru angajarea responsabilităţii 
membrilor familiilor, în special în cazul aşa-numitor crime de onoare;

18. susţine că, pentru a diagnostica şi a rezolva la timp fenomenele de violenţă şi de abuz al 
copiilor, trebuie introdus un protocol procedural special pentru înregistrarea şi tratarea 
acestor incidente, precum şi cursuri de formare pentru personalul medical şi de îngrijire 
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responsabil de sănătatea fizică şi mentală a copiilor; 

19. reaminteşte că atât copiii, cât şi tinerii, indiferent de vârstă, au dreptul să îşi exprime 
opiniile; consideră că fetele şi băieţii au deopotrivă dreptul să îşi exprime opiniile şi că 
acest drept ar trebui să fie garantat în elaborarea unei strategii UE în domeniul drepturilor 
copilului şi că ar trebui asigurată o participare egală a fetelor şi a băieţilor;

20. încurajează statele membre să instituie un cadru legislativ care să permită sancţionarea 
persoanelor care practică turismul sexual infantil şi invită statele membre şi Comisia 
Europeană să investigheze posibilitatea adoptării unei strategii comune a UE împotriva 
turismului sexual infantil, precum şi să semneze şi să promoveze coduri de conduită în 
industria hotelieră şi turistică, precum ECPAT1, Codul de conduită privind protecţia 
copiilor de exploatare sexuală prin turism, adoptat la 21 aprilie 2004;  

21. subliniază faptul că marea majoritate a copiilor care cad victime traficului în scopuri de 
exploatare sexuală , precum prostituţia şi producţia pornografică infantilă, precum şi în 
cazul căsătoriilor forţate, sunt adolescente, ceea ce reprezintă, prin urmare, o problemă 
majoră legată de gen;   subliniază, în plus, că şi în interiorul grupurilor care încearcă să 
controleze sau să oprească traficul de fiinţe umane, mai există încă atitudini 
conservatoare legate de relaţiile dintre sexe şi percepţii tradiţionale legate de rolul 
femeilor şi al fetelor;  

22. invită toate statele membre care nu au ratificat încă Protocolul pentru prevenirea, 
reprimarea şi pedepsirea traficului de fiinţe umane, în special al femeilor şi copiilor, 
adoptat de ONU la Palermo în anul 2000 şi să ia toate măsurile necesare pentru 
asigurarea protecţiei pentru copiii victime ale traficului de fiinţe umane, permiţând, 
printre altele, victimelor traficului de copii să rămână pe teritoriul lor, temporar sau 
definitiv; 

23. invită Comisia să înceapă imediat o evaluare a măsurilor naţionale de punere în aplicare a 
Deciziei-cadru nr. 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea 
exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile2 pentru a putea propune 
modificarea imediată a dispoziţiilor naţionale care intră în contradicţie cu decizia 
respectivă, şi ratificarea de către toate statele membre a Protocolului facultativ la 
Convenţia cu privire la drepturile copilului privind vânzarea copiilor, prostituţia copiilor 
şi pornografia infantilă, adoptat de către Adunarea Generală a ONU la 25 mai 2000;    
consideră că una dintre priorităţile de bază ale Comisiei ar trebui să fie consolidarea 
operaţiunilor transfrontaliere împotriva site-urilor internet de pornografie infantilă şi 
ameliorarea cooperării dintre autorităţile publice şi organismele din sectorul privat pentru 
ca acestea să se angajeze să închidă site-urile internet ilegale;

24. invită Comisia şi statele membre să utilizeze toate mijloacele pe care le au la dispoziţie, 
inclusiv campanii de informare şi prevenire, pentru combaterea utilizării 
necorespunzătoare a tehnologiilor de informare şi comunicare, atât pentru traficul de 
copii şi cât şi pentru pornografia infantilă, reamintind totodată că acestea reprezintă 

                                               
1 ECPAT semnifică Eliminarea prostituţiei copiilor, a pornografiei infantile şi traficului cu copii în scopuri 
sexuale, reţea internaţională de asistenţă.
2 JO L 13, 20.1.2004, p. 44.
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infracţiuni, inclusiv online;

25. invită statele membre să examineze modul în care tinerii sunt protejaţi împotriva violenţei 
din mijloacele de informare în masă şi dacă sancţiunile aplicate în cazul neasigurării 
acestei protecţii ar trebui să fie mai stricte; 

26. subliniază că viitoarea strategie, precum şi acţiunile statelor membre ar trebui să includă 
măsuri de prevenire şi combatere a violenţei comise de copii, în special la şcoală şi în alte 
locuri, prin campanii de educaţie civică, promovând şi predând principiile etice şi morale 
în şcoli şi sensibilizând părinţii, educatorii şi personalul medical în legătură cu acest 
aspect;

27. invită statele membre să pună un accent mai mare pe responsabilizarea mijloacelor de 
comunicare în masă şi a furnizorilor de servicii de internet pentru combaterea tuturor 
formelor de violenţă împotriva copiilor de ambele sexe, în special prin combaterea 
difuzării online a pornografiei infantile şi prin identificarea şi incriminarea 
consumatorilor acestor materiale, dar şi prin promovarea conţinuturilor informaţionale 
care respectă drepturile şi demnitatea copiilor;

28. reaminteşte statelor membre necesitatea de a respecta în continuare angajamentele 
europene şi internaţionale pe care şi le-au asumat în ceea ce priveşte protecţia drepturilor 
copiilor;

29. recomandă ca viitoarea strategie să acorde o importanţă deosebită îngrijirii medicale, 
psihologice şi sociale a copiilor care sunt victime ale neglijenţelor, abuzurilor, relelor 
tratamente, exploatării şi violenţei directe şi/sau indirecte, respectând interesele 
superioare ale copilului şi dimensiunea de gen;  reaminteşte că impactul violenţei 
indirecte asupra bunăstării copiilor şi prevenirea acestei violenţe ar trebui incluse în 
activitatea Comisiei;  subliniază că aceste aspecte sunt legate, adesea, de sărăcie şi de 
excluderea socială a familiilor şi că, pentru rezolvarea acestor probleme, este nevoie de 
noi politici sociale care să pună un accent mai mare pe solidaritate;

30. solicită ca viitoarea strategie să includă măsuri de prevenire a violenţei bazate pe sex 
axându-se, printre altele, pe campanii de sensibilizare privind egalitatea între femei şi 
bărbaţi, care să aibă ca ţintă fetele şi băieţii, părinţii, educatorii şi comunităţile 
vulnerabile şi care să vizeze emanciparea fetelor, prin asigurarea egalităţii de şanse şi o 
mai bună apărare a drepturilor lor;  solicită promovarea unei participări active a băieţilor 
şi a bărbaţilor în acţiunile de prevenire menţionate mai sus; invită Comisia să 
subordoneze politica de ajutoare pentru dezvoltare şi contractele comerciale punerii în 
aplicare a legislaţiei care garantează egalitatea între femei şi bărbaţi şi abolirea tuturor 
formelor de violenţă împotriva femeilor şi copiilor;

31. încurajează statele membre şi Comisia să promoveze, atât în interiorul cât şi în exteriorul 
Uniunii, accesul egal pentru copiii de ambele sexe la serviciile medicale, punând un 
accent deosebit pe copiii cu handicap şi pe cei care provin din minorităţi etnice sau 
sociale; 

32. invită Comisia, în relaţiile sale cu ţări terţe, să încurajeze ratificarea tratatelor 
internaţionale privind eliminarea discriminării femeilor şi să promoveze participarea 
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femeilor la viaţa economică, socială şi politică, consolidând astfel bunăstarea copiilor;

33. încurajează statele membre să pună accent pe includerea în programele şcolare a 
materialelor legate de drepturilor omului şi de valorile comune care reprezintă piatra de 
temelie a cetăţeniei democratice;

34. invită Comisia să colecteze date defalcate pe sex şi vârstă în legătură cu toate tipurile de 
discriminare şi violenţă împotriva copiilor, să integreze egalitatea între femei şi bărbaţi în 
toate politicile şi documentele viitoarei sale strategii, inclusiv activităţile Forumului 
pentru drepturile copiilor, să urmărească şi să evalueze aceste politici, printre altele, prin 
includerea aspectelor de egalitate între genuri în buget; 

35. invită Comisia să elaboreze un raport anual privind tinerii din Uniunea Europeană; 

36. reaminteşte faptul că pentru succesul viitoarei strategii sunt necesare un angajament pe 
termen lung, o supraveghere sporită şi eficientă a punerii în aplicare a drepturilor copiilor 
prin dezvoltarea de indicatori şi implicarea ONG-urilor şi a asociaţiilor de părinţi şi a 
asociaţiilor educative, precum şi coordonarea cu iniţiativele şi politicile naţionale şi 
internaţionale pentru drepturile copiilor; 

37. îndeamnă statele membre să adopte toate măsurile necesare pentru asigurarea calităţii 
structurilor de primire rezervate copiilor, deoarece în aceste locuri copiii primesc baze 
solide pentru viitorul lor, acestea reprezentând, de asemenea, un avantaj pentru părinţi, în 
special în ceea ce priveşte volumul de muncă al mamelor, ceea ce contribuie la reducerea 
nivelului de sărăcie în rândul femeilor şi, prin urmare, al copiilor; 

38. invită Comisia şi statele membre să îşi intensifice eforturile de combatere a efectelor 
nocive ale alcoolului asupra femeilor şi copiilor, prin: 

a) furnizarea mai multor informaţii femeilor cu privire la tulburările cauzate de 
alcoolismul fetal,

b) acordarea de servicii de îngrijire medicală şi consiliere pentru femeile care au 
probleme cu alcoolul în timpul şi după perioada de sarcină, precum şi pentru femeile 
şi copiii care provin din familii cu probleme de alcool şi stupefiante, 

c)  introducerea unor reglementări mai dure privind publicitatea pentru băuturile 
alcoolice şi sponsorizarea evenimentelor sportive de către industria băuturilor 
alcoolice, sub forma unei interziceri a publicităţii între orele 6.00 - 21.00 şi prin 
interzicerea reclamelor pentru alcool care se adresează copiilor (jocuri de calculator, 
benzi desenate), astfel încât să nu se transmită copiilor o imagine pozitivă despre 
alcool, şi

d) interzicerea băuturilor alcoolice care au aspectul dulciurilor sau jucăriilor, deoarece 
copiii nu pot face diferenţa dintre băuturile alcoolice şi băuturile nealcoolice.
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