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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že v politických diskusích EU, diskusích a konzultacích se třetími zeměmi 
týkajících se lidských práv a v opatřeních EU a členských států spadajících do rámce 
OSN pro lidská práva je zapotřebí přikládat větší význam prosazování práv dítěte;

2. vyzývá Komisi, aby začlenila práva dítěte do návrhů legislativních i nelegislativních 
opatření Společenství v rámci vnějších i vnitřních politik EU a podporovala zejména 
vnější projekty a opatření, které se zaměřují na boj proti obchodování s dětmi, násilí 
na dětech a sexuálnímu zneužívání dětí, na odstranění dětské práce a využívání dětí 
v ozbrojených konfliktech, a opatření zaměřená na boj s dětskou chudobou a na podporu 
všeobecného přístupu ke vzdělání a k základním zdravotnickým službám;

3. vítá návrh Německa vytvořit nové hlavní směry EU v oblasti ochrany a prosazování
práv dětí; zdůrazňuje význam sladění hlavních směrů, jež má Rada v budoucnu vytvořit, 
a strategie navrhované Komisí a vybízí oba orgány, aby zaujaly vzájemně se doplňující 
přístup k ochraně práv dítěte;

Registrace novorozenců

4. uznává právo každého dítěte na zaregistrování při narození, aby tak byla právně uznána 
existence dítěte a jeho právo získat národnost a totožnost bez ohledu na pohlaví nebo 
etnický původ či národnost rodičů nebo jejich status uprchlíka, přistěhovalce nebo 
žadatele o azyl;

5. uznává, že rodný list pomáhá chránit dítě proti porušování práv, které pramení 
z pochybností o věku nebo totožnosti dítěte; domnívá se, že spolehlivý systém 
registrace novorozenců brání obchodování s dětmi a jejich orgány, omezuje nezákonnou 
adopci a zabraňuje tomu, aby byl uváděn vyšší věk dětí pro účely sňatků v ranném 
věku, odvodu nezletilých do armády, sexuálního vykořisťování, dětské práce1 a toho, že 
soud zachází s nezletilými stejně jako s dospělými;

6. poukazuje na skutečnost, že „neviditelnost“ nezaregistrovaných dětí zvyšuje jejich 
zranitelnost i pravděpodobnost, že porušování jejich práv nebude zjištěno;

7. lituje toho, že v některých zemích existuje při registraci novorozenců diskriminace 
na základě pohlaví a že právní předpisy a praxe jsou v těchto zemích v rozporu 
s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen a že zahrnují odepření registrace 
dětí matek samoživitelek, odmítnutí národnosti matky a diskriminaci při registraci dívek 
bez vzdělání tam, kde je přístup k registraci založen na vzdělávacím systému;

8. vyzývá Komisi a organizace zabývající se ochranou dětských práv a humanitární 
organizace, aby se zapojily do činností zaměřených na zlepšení informovanosti 

                                               
1 Stanoveno v čl. 32 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.
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ve třetích zemích o nezbytnosti registrace novorozenců; konstatuje, že neexistence 
rodného listu může dětem bránit v získání uznání případných dědických práv, přístupu 
ke vzdělání, zdravotní péči a hmotné pomoci státu; požaduje prosazování opatření, jež 
zajistí, aby byly tyto služby poskytovány všem až do dokončení procesu úřední 
registrace;

9. vyzývá Komisi, aby naléhala na členské státy, aby vytvořily stálé registrační systémy 
fungující na všech úrovních od celostátní po obecní, které budou zdarma k dispozici 
všem obyvatelům včetně osob žijících ve vzdálených oblastech, mimo jiné 
prostřednictvím poskytování mobilních registračních jednotek dle potřeby, příslušného 
školení pro matrikáře či přidělení dostatečných zdrojů k financování těchto iniciativ;

10. vyzývá Komisi, aby pro účely sledování provedla průzkum a shromáždila údaje 
rozlišené podle pohlaví a věku;

11. vyzývá instituce Společenství a členské státy, aby více usilovaly o zajištění účinné 
koordinace politik podporujících registraci novorozenců, a to zejména ve spolupráci 
s OSN a podřízenými agenturami, s cílem shodnout se na společném programu, jenž 
podpoří účinnou celosvětovou odpověď;

Děti v ozbrojených konfliktech

12. zdůrazňuje klíčovou potřebu zavést směrnice EU o dětech v ozbrojených konfliktech;

13. vyzývá všechny státy, které tak ještě neučinily, aby co nejrychleji ratifikovaly Úmluvu 
o právech dítěte a její opční protokoly;

14. vyzývá instituce Společenství a členské státy, aby podporovaly přijetí opatření, jimiž 
zamezí zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a vyzývá organizace na ochranu 
dětských práv a humanitární organizace, aby uskutečnily informační kampaň o dětských 
právech a pomohly dětem vrátit se ke vzdělávání nebo v něm pokračovat; poukazuje 
na to, že základní příčiny nuceného či nenuceného náboru dětí do ozbrojených skupin 
spočívají především v nedostatku alternativních způsobů přežití, a proto naléhá 
na členské státy, aby podporovaly opatření na zlepšení životních podmínek dětské 
populace; 

15. vyzývá státy, aby přijaly Římský statut Mezinárodního trestního soudu do svého 
vnitrostátního práva a vyšetřovaly, stíhaly a trestaly všechny, kteří nezákonně odvádějí 
děti do ozbrojených sil či skupin nebo je zneužívají k aktivní účasti v konfliktech, aby 
tak zajistily, že je učiněno maximum pro skoncování s beztrestnosti vztahující se 
k těmto trestným činům;

16. vítá přijetí „Pařížských závazků k ochraně dětí proti nezákonnému odvodu nebo 
zneužívání ozbrojenými silami nebo skupinami" z roku 2006, které jsou aktualizací 
„Kapských zásad“ z roku 1997, a vyzývá všechny státy, aby je přijaly;

17. vyzývá Komisi ke zpřísnění kontrol obchodování se zbraněmi, zvláště s lehkými 
zbraněmi, které mohou používat děti; 
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18. vyzývá k okamžitému stažení dětí z ozbrojených skupin/sil i v oblastech, kde nebyl 
formálně vyhlášen mír;

19. konstatuje, že některé nevládní organizace vyvíjejí opatření časné prevence, jejichž 
cílem je přesvědčit válčící strany včetně cizích státních příslušníků, aby nevyužívaly 
děti jako vojáky; konstatuje dále, že tato opatření jsou poměrně úspěšná, a vyzývá 
Komisi, aby je podpořila;

20. domnívá se, že jsou nutná opatření zajišťující, aby bylo s dětmi, které jsou zbaveny 
svobody, nakládáno v souladu s mezinárodními humanitárními a lidskými právy,
s přihlédnutím k jejich status dítěte, a pro prosazení zákazu držení dětí v zajetí spolu 
s dospělými s výjimkou rodičů s malými dětmi; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat programy odborné přípravy zaměřené na zlepšení informovanosti mezi 
zmocněnci a pracovníky v právních a policejních systémech v zemích, kde je 
zaznamenáno využívání dívek a chlapců jako dětských vojáků;

21. zdůrazňuje potřebu zacházet s dětmi v souladu s pravidly soudního systému pro 
mladistvé, jakož i potřebu hledat alternativy k soudním řízením; požaduje, aby byli 
dětem u soudu k dispozici specializovaní státní zástupci pro mladistvé a právníci, kteří 
jsou odborníky na sociální právo; vyzývá k ustanovení komisí pro pravdu a usmíření;

22. vyzývá k reintegraci a fyzické, sociální a psychické rehabilitaci dětí, které byly vojáky, 
a dalších dětí postižených ozbrojenými konflikty, k jejich opětovnému sloučení 
s rodinami, k alternativní péči pro ty, pro které sloučení není možné, ke kurzům 
umožňujícím dohnání nedostatků ve vzdělávání a k šíření informací o HIV/AIDS; 
zdůrazňuje, že je nezbytné řešit některé konkrétní nedostatky související se zpětnou
integrací dívek, které byly v armádě a jež jsou někdy společností odmítnuty a vyloučeny 
na její okraj, a to prostřednictvím vyčlenění zvláštních zdrojů pro programy zaměřené 
na vzdělávání, sexuální zdraví, psychickou podporu a zprostředkování smíru v rodině; 

23. je si vědom obtíží, s nimiž se potýkají programy pro zpětnou integraci dětských vojáků 
do společnosti, a požaduje včasná a preventivní opatření;

24. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy podnikly společné diplomatické kroky 
všude tam, kde existují zprávy o odvodu dětí do vojenských jednotek nebo ozbrojených 
skupin;

Přistěhovalci, uprchlíci a vnitrostátně vysídlené děti

25. zdůrazňuje význam obnovy základních sociálních služeb, které by účinně pečovaly 
o nezletilé bez domova, včetně přístupu k vodě a potravinám, ale rovněž k lékařské péči 
pro nezletilé a matky, jež v sobě zahrnuje i poskytování základních služeb v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví;

26. upozorňuje na úlohu vzdělávání, jež by mělo být založeno na rovném zacházení a mělo 
by být prosté násilí a tělesných trestů; naléhavě žádá Komisi, aby vyčlenila zdroje 
nezbytné pro předcházení všem druhům násilí v uprchlických komunitách, zejména 
násilí na základě pohlaví a sexuálnímu vykořisťování, prostřednictvím programů 
zaměřených na vzdělávání a zlepšení informovanosti v oblasti rovnosti pohlaví, 
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lidských práv, sexuálního a reprodukčního zdraví, mrzačení ženských pohlavních 
orgánů a HIV/AIDS, které budou určené pro nezletilé obou pohlaví;

27. zdůrazňuje, že existuje rozpor mezi zákonem a praxí, pokud jde o zavádění nástrojů 
evropského azylu, a že přetrvávají výrazné rozdíly rovněž ve způsobu, jakým se 
v jednotlivých členských státech zachází s dětmi, jež mají status uprchlíka;

28. zdůrazňuje skutečnost, že 5 % žadatelů o azyl jsou nezletilé osoby bez dozoru, což 
ukazuje na to, že je třeba ustanovit pro děti bez dozoru školené zákonné poručníky, aby 
byly zastupovány jejich nejlepší zájmy; vyzývá ke zlepšení životních podmínek pro děti 
v přijímacích zařízeních; je zklamán nedostatkem azylových řízení zohledňujících 
potřeby dítěte;

29. poznamenává, že mnohým z rizik, kterým čelí uprchlé děti, čelí i děti, které byly násilně 
vysídleny v rámci hranic vlastních zemí;

30. trvá na tom, že děti by měly být vraceny do země svého původu pouze tehdy, když je 
zajištěno jejich bezpečí a ochrana a zdůrazňuje nutnost pátrání po rodinných 
příslušnících a slučování rodin; zdůrazňuje, že návrat dětí musí být zakázán, existuje-li 
nebezpečí, že jim hrozí vážná újma, například prostřednictvím dětské práce, sexuálního 
vykořisťování, násilí či nebezpečí mrzačení ženských pohlavních orgánů, sociálního 
vyloučení nebo zapojení do ozbrojeného konfliktu;

31. zdůrazňuje potřebu zlepšit shromažďování údajů o dětech, které žádají o status 
uprchlíka, o dětech pobývajících nezákonně na území cizího státu, které nežádají 
o status uprchlíka, o výsledcích azylových řízení a o budoucnosti těchto dětí 
po konečném schválení nebo odmítnutí jejich žádosti o azyl, a to s cílem zajistit, aby se 
tyto děti neocitly v anonymitě nebo se nestaly oběťmi trestného činu;

32. zdůrazňuje negativní důsledky emigrace a tísnivou situaci dětí, jež zůstaly samy 
ve svých zemích poté, co jejich rodiče emigrovali; zdůrazňuje, že je takovým dětem 
zapotřebí zabezpečit komplexní péči, integraci a vzdělávání a případně je znovu začlenit 
do rodiny;

33. vyzývá členské státy, aby přijaly bezodkladná opatření proti organizovaným skupinám 
převaděčů a osobám odpovědným za obchodování s dětmi;

34. vyzývá Komisi a členské státy, aby problém tisíců dětí žijících na ulici a dětí nucených 
k žebrání uznaly za závažný problém v oblasti sociálních a lidských práv, a žádá 
o opatření k jeho řešení; vyzývá členské státy, aby zavedly postihy vůči osobám 
odpovědným za ponižování dětí tím, že je nutí k žebrání;

Děti v nouzových situacích a v obdobích po nich a děti, jež jsou oběťmi nucené práce

35. vyzývá k tomu, aby humanitární pomoc ES vzala v úvahu zvláštní potřeby dětí a rodin 
a rovněž dětská práva dětí za nouzových a krizových situací a po nich; zejména potřeby 
těch nezletilých, kteří čelí v těchto situacích největšímu riziku, jako např. děti 
s postižením, oběti násilí na základě pohlaví, sirotci a nezletilé osoby bez dozoru;

36. naléhavě žádá Komisi, aby podporovala preventivní mechanismy a mechanismy 
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zajišťující informace o tom, jak se chovat v nouzových situacích v nebezpečných 
oblastech, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat odborné přípravě nezletilých 
a orgánů odpovědných za péči o ně;

37. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby opatření pro nouzové situace zachovávala kontinuitu 
a tvořila základ pro obnovu a rozvoj postižených oblastí, zejména s důrazem na péči 
o nezletilé a ženy;

38. zdůrazňuje, že pokud se neurovnají přetrvávající konflikty, dochází v daných oblastech 
k opomíjení právního státu a porušování lidských práv, což je hlavní překážkou pro 
zajištění, že veškerá práva dítěte jsou dodržována; vyzývá, aby byly podniknuty kroky 
zaměřené na řešení konkrétních potřeb dětí a jejich rodin v oblastech přetrvávajícího 
konfliktu;

39. naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila začleňování vzdělávacích opatření do své 
humanitární politiky a postupů pro řešení krizových situací, a rovněž do své politiky 
rozvojové spolupráce;

40. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby začlenily boj proti dětské práci do svých 
humanitárních a obchodních politik;

41. vyzývá Komisi, aby v rámci svých opatření humanitární pomoci v mimořádných 
situacích zohlednila příslušnou roli žen a jejich schopnost organizovat a uskutečňovat 
obnovu a pomoc postiženým, se zvláštním důrazem na dětskou populaci;

Děti a demokracie

42. zdůrazňuje právo dětí vyrůstat ve svobodné a otevřené společnosti, v níž jsou 
respektována lidská práva a svoboda vyjadřování a kde již nejsou vynášeny rozsudky 
odsuzující k trestu smrti, zejména nad nezletilými osobami;

43. zdůrazňuje, že postavení dětí v nedemokratických státech je velmi nejisté, a vyzývá 
Komisi, aby se touto skupinou osob zabývala;

44. vyzývá Komisi, aby věnovala pozornost otázce zlepšování politické informovanosti dětí 
a mladých lidí žijících ve třetích zemích, v nichž je potlačována demokracie, aby se 
z těchto mladých lidí mohli stát politicky uvědomělí občané;

45. vyzývá Komisi, aby zdůraznila význam toho, že mladí lidé musí mít možnost 
dobrovolně vyjádřit svůj názor prostřednictvím (politických) mládežnických organizací;

Děti a trestná činnost

46. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy chránily děti před využíváním k trestné 
činnosti a přijaly účinná právní opatření proti těm, kteří využívají nebo zneužívají děti 
k trestné činnosti;

47. vyzývá Komisi, aby poskytla všem státům nezbytnou pomoc k zajištění toho, aby byl 
boj proti veškerým druhům pedofilie veden bezodkladně a účinně;
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48. vyzývá státy, aby maximálně usilovaly o zlepšení účinnosti mechanismů pro efektivní 
řešení domácího a školního násilí a zneužívání. 
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