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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Πολιτών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην προώθηση των δικαιωμάτων του 
παιδιού στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων της ΕΕ, των διαλόγων της για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και των διαβουλεύσεών της με τρίτες χώρες, καθώς και των δράσεων της ΕΕ 
και των κρατών μελών στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

2. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τα δικαιώματα του παιδιού κατά την κατάρτιση των 
νομοθετικών και μη νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τόσο στις 
εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και, συγκεκριμένα, να προωθήσει 
εξωτερικά σχέδια και δράσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, της βίας και 
της σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος παιδιών, για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας 
και της χρησιμοποίησης παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και δράσεις για την 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της καθολικής πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και στις βασικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

3. επιδοκιμάζει την πρόταση της Γερμανίας για την κατάρτιση νέων κατευθυντηρίων 
γραμμών της ΕΕ με σκοπό την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των 
παιδιών· τονίζει τη σπουδαιότητα του συντονισμού των μελλοντικών κατευθυντηρίων 
γραμμών που πρόκειται να εκδώσει το Συμβούλιο και της στρατηγικής που προτείνει η 
Επιτροπή, και προτρέπει αμφότερα τα θεσμικά όργανα να εγκρίνουν μια 
συμπληρωματική προσέγγιση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών·

Καταχώρηση των γεννήσεων

4. αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού στην καταχώρηση της γέννησής του ως νομική 
αναγνώριση της ύπαρξής του/της και του δικαιώματός του/της να αποκτά ιθαγένεια και 
ταυτότητα, ανεξαρτήτως του φύλου ή της εθνικής καταγωγής του/της, ή της ιθαγένειας 
των γονέων του/της ή του καθεστώτος τους ως προσφύγων, μεταναστών ή αιτούντων 
άσυλο·

5. αναγνωρίζει ότι τα πιστοποιητικά γέννησης συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών 
έναντι των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους· θεωρεί ότι τα αξιόπιστα συστήματα 
καταχώρησης των γεννήσεων θέτουν εμπόδια στην εμπορία των παιδιών και των οργάνων 
τους, περιορίζουν την παράνομη υιοθεσία και αποτρέπουν την ψευδή δήλωση της ηλικίας 
των παιδιών με σκοπό τον γάμο ανηλίκων, την επιστράτευση ανηλίκων, τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, την παιδική εργασία1 και τη δικαστική μεταχείριση ανηλίκων ως 
ενηλίκων·

6. τονίζει το γεγονός ότι η "μη ορατότητα" των μη καταχωρημένων παιδιών τα καθιστά 
ακόμα πιο ευάλωτα και αυξάνει την πιθανότητα να μην γίνουν αντιληπτές οι παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων τους·

                                               
1 όπως ορίζεται στο άρθρο 32, παρ. 1, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
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7. αποδοκιμάζει την ύπαρξη σε ορισμένες χώρες διακρίσεων λόγω φύλου κατά την 
καταχώρηση των γεννήσεων, μέσω νόμων και πρακτικών που αντίκεινται στην σύμβαση 
για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης 
της άρνησης καταχώρησης σε ανύπαντρες μητέρες, της άρνησης της ιθαγένειας της 
μητέρας, καθώς και διακρίσεων που αφορούν την καταχώρηση κοριτσιών που δεν έχουν 
λάβει σχολική εκπαίδευση, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην καταχώρηση βασίζεται στο 
εκπαιδευτικό σύστημα·

8. καλεί την Επιτροπή και τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς 
και τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, να συμμετάσχουν στην προώθηση της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών όσον αφορά την αναγκαιότητα της 
καταχώρησης των γεννήσεων· σημειώνει ότι η απουσία πιστοποιητικού γέννησης 
εμποδίζει ενδεχομένως την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σε υλική βοήθεια από το κράτος· απευθύνει 
έκκληση για την προώθηση μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της καθολικής παροχής 
ανάλογων υπηρεσιών, έως ότου περατωθεί η επίσημη διαδικασία καταχώρησης·

9. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη να θεσπίσουν βιώσιμα και μόνιμα 
συστήματα καταχώρησης των γεννήσεων που θα λειτουργούν τόσο σε επίπεδο εθνικής 
διοίκησης όσο και στα χωριά, που θα διατίθενται δωρεάν σε ολόκληρο τον πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, 
μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης κινητών μονάδων καταχώρησης όπου θεωρείται 
σκόπιμο, της κατάλληλης κατάρτισης για υπαλλήλους ληξιαρχείων και της διάθεσης
επαρκών πόρων για την χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλιών·

10. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα και να συλλέξει στοιχεία για το φύλο και την 
ηλικία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ελέγχων·

11. καλεί τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των πολιτικών με σκοπό την ενθάρρυνση 
των καταχωρήσεων των γεννήσεων, ειδικότερα με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών
και των υπαγόμενων σε αυτά αρμοδίων οργανισμών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με μια κοινή ατζέντα η οποία θα προάγει την αποτελεσματική αντιμετώπιση σε 
παγκόσμια κλίμακα·

Τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις

12. τονίζει τη ζωτική ανάγκη εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα 
παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις·

13. καλεί όλα τα κράτη που δεν έχουν κυρώσει την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών
και τα Προαιρετικά Πρωτόκολλά της να προβούν επειγόντως στην κύρωσή της·

14. παροτρύνει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την έγκριση 
μέτρων ώστε να αποτραπεί η εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και καλεί τις 
οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών και τις οργανώσεις ανθρωπιστικής 
βοήθειας να διεξάγουν ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών 
και να τα βοηθήσουν να επιστρέψουν/να παραμείνουν στο σχολείο· τονίζει ότι οι βασικές 
αιτίες της στρατολόγησης παιδιών σε ένοπλες ομάδες, με τη θέλησή τους ή όχι, έγκεινται 
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κυρίως στο ότι αυτός ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν και καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του
παιδικού πληθυσμού·

15. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο στις εθνικές νομοθεσίες τους και να διερευνήσουν, να διώξουν και 
να τιμωρήσουν όλους όσους έχουν παράνομα επιστρατεύσει παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις ή 
ομάδες ή τα έχουν χρησιμοποιήσει για ενεργό συμμετοχή σε εχθροπραξίες, ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να τεθεί τέρμα στο πνεύμα 
ατιμωρησίας που επικρατεί σε ό,τι αφορά αυτά τα εγκλήματα·

16. χαιρετίζει την έγκριση των "Δεσμεύσεων του Παρισιού για την προστασία των παιδιών 
έναντι της παράνομης επιστράτευσης ή χρησιμοποίησής τους από ένοπλες δυνάμεις ή 
ομάδες" του 2006, ως επικαιροποίηση των Αρχών του Καίηπ Τάουν του 1997 και 
παροτρύνει όλα τα κράτη να τις εγκρίνουν·

17. καλεί την Επιτροπή να ασκήσει αυστηρότερους ελέγχους στο εμπόριο όπλων και κυρίως 
ελαφρών όπλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά·

18. ζητεί την άμεση απομάκρυνση των παιδιών από τις ένοπλες ομάδες/δυνάμεις, ακόμα και 
όταν δεν έχει κηρυχθεί επίσημα ειρήνη·

19. σημειώνει ότι ορισμένες ΜΚΟ αναπτύσσουν έγκαιρα προληπτικά μέτρα εις βάρος των
εμπολέμων, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών, προκειμένου να τους πείσουν να 
μην χρησιμοποιούν παιδιά ως στρατιώτες· επισημαίνει ότι ανάλογες δράσεις σημειώνουν 
ορισμένη επιτυχία και καλεί την Επιτροπή να τις υποστηρίξει·

20. φρονεί ότι είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που 
τελούν υπό κράτηση θα υφίστανται μεταχείριση σύμφωνη προς το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο και προς το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό 
καθεστώς τους ως παιδιών, και να απαγορευτεί η κράτηση παιδιών μαζί με ενήλικες πλην 
της περίπτωσης των γονέων με μικρά παιδιά· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη 
προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των φορέων και των υπαλλήλων των νομικών και αστυνομικών συστημάτων των χωρών 
όπου παρατηρείται η χρησιμοποίηση αγοριών ή κοριτσιών ως στρατιωτών·

21. τονίζει την ανάγκη μεταχείρισης των παιδιών σύμφωνα με τους κανόνες της δικαιοσύνης 
ανηλίκων καθώς και την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προς τις δικαστικές 
διαδικασίες δυνατοτήτων· απευθύνει έκκληση για την ύπαρξη ειδικών εισαγγελέων 
ανηλίκων και δικηγόρων κοινωνικής πρόνοιας για την υποστήριξη των παιδιών ενώπιον 
δικαστηρίου· ζητεί την σύσταση επιτροπών εξακρίβωσης της αλήθειας και συμφιλίωσης·

22. ζητεί την επανένταξη και τη σωματική, κοινωνική και ψυχολογική αποκατάσταση πρώην 
ανήλικων μαχητών και άλλων παιδιών που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, την 
επανένωσή τους με τις οικογένειές τους, την εξεύρεση εναλλακτικών μορφών μέριμνας 
για τα παιδιά για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, την 
διοργάνωση βοηθητικών μαθημάτων και την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τον ιό 
HIV/AIDS· υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης συγκεκριμένων ελλείψεων στον 
τομέα της επανένταξης των κοριτσιών στρατιωτών, τα οποία ενίοτε αντιμετωπίζουν 
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κοινωνική απόρριψη και περιθωριοποίηση, διαθέτοντας ειδικούς πόρους για την 
κατάρτιση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, τη σεξουαλική υγεία, την ψυχολογική 
υποστήριξη και την οικογενειακή διαμεσολάβηση·

23. ανησυχεί για τις δυσκολίες που συναντώνται στο πλαίσιο προγραμμάτων για την 
κοινωνική επανένταξη των ανήλικων στρατιωτών και απευθύνει έκκληση για την έγκαιρη 
λήψη προληπτικών μέτρων·

24. τονίζει την ανάγκη να προβούν τα κράτη μέλη στην ανάληψη κοινής διπλωματικής 
δράσης οπουδήποτε αναφέρονται κρούσματα επιστράτευσης παιδιών σε στρατιωτικές 
μονάδες ή ένοπλες ομάδες·

Παιδιά-μετανάστες, παιδιά-πρόσφυγες και παιδιά που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό 
μιας χώρας
25. τονίζει τη σπουδαιότητα της αποκατάστασης των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών για την 

αποτελεσματική περίθαλψη των εκτοπισθέντων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης όχι 
μόνον της πρόσβασης σε νερό και τροφή αλλά και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 
ανηλίκων και των μητέρων, καθώς και της παροχής βασικών υπηρεσιών στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

26. εφιστά την προσοχή στον ρόλο της εκπαίδευσης, ο οποίος θα πρέπει να προάγει την 
ισότητα και να μην ενέχει το στοιχείο της βίας ή της σωματικής τιμωρίας· προτρέπει την 
Επιτροπή να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για την πρόληψη κάθε μορφής βίας στις 
κοινότητες των προσφύγων, ιδιαίτερα της βίας που συνδέεται με το φύλο και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταρτίζοντας προγράμματα για την εκπαίδευση και την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και το HIV/Aids, που θα απευθύνονται σε ανηλίκους και των δύο 
φύλων·

27. τονίζει ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ νομοθεσίας και πράξης κατά την εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών μέσων που αφορούν την χορήγηση ασύλου, και ότι εξακολουθούν να
υφίστανται τεράστιες διαφορές στον τρόπο μεταχείρισης των παιδιών προσφύγων μεταξύ 
των διαφόρων κρατών μελών·

28. τονίζει ότι το 5% των αιτούντων άσυλο είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, γεγονός που 
καταδεικνύει την ανάγκη να ορίζονται κατάλληλα κατηρτισμένοι νόμιμοι κηδεμόνες για 
τα ασυνόδευτα παιδιά, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα ζωτικά συμφέροντά τους, μετά από 
την άφιξή τους στην χώρα υποδοχής· ζητεί την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
παιδιών στις εγκαταστάσεις υποδοχής· εκφράζει απογοήτευση για την έλλειψη 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών διαδικασιών χορήγησης ασύλου·

29. διαπιστώνει ότι πολλοί από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες 
απειλούν εξίσου τα παιδιά που έχουν εκτοπισθεί αναγκαστικά εντός των συνόρων της 
πατρίδας τους·

30. επιμένει ότι τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής τους μόνο εάν είναι 
εγγυημένη η ασφάλεια και η προστασία τους και τονίζει την ανάγκη αναζήτησης και 
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επανένωσης της οικογένειας· τονίζει ότι η επιστροφή τους πρέπει να απαγορεύεται όταν 
υπάρχει κίνδυνος να υποστούν σοβαρή ζημία ,όπως είναι η παιδική εργασία, η 
σεξουαλική εκμετάλλευση ή βία ή ο κίνδυνος ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, κοινωνικό αποκλεισμό ή να εμπλακούν σε ένοπλη σύγκρουση·

31. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής δεδομένων σχετικά με τα παιδιά που 
επιζητούν να τους χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, τα παιδιά που κατοικούν παράνομα 
στην επικράτεια άλλου κράτους χωρίς να επιζητούν να τους χορηγηθεί καθεστώς 
πρόσφυγα, το αποτέλεσμα των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και το μέλλον αυτών των 
παιδιών μετά από την έκδοση της τελικής θετικής ή αρνητικής απόφασης σχετικά με το 
αίτημά τους για χορήγηση ασύλου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν τα ίχνη τους 
ή ότι τα εν λόγω παιδιά δεν θα καταστούν θύματα εγκληματικών πράξεων·

32. υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης και την επισφαλή κατάσταση 
των παιδιών τα οποία εγκαταλείπονται μόνα στη χώρα τους από γονείς που 
μεταναστεύουν· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ολοκληρωμένη μέριμνα, ένταξη και 
εκπαίδευση για τα εν λόγω παιδιά, καθώς και οικογενειακή επανένταξη, όποτε αυτή 
καθίσταται δυνατή·

33. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση των οργανωμένων 
εγκληματικών ομάδων διακίνησης ανθρώπων και εκείνων που επιδίδονται σε εμπορία 
παιδιών·

34. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ύπαρξη χιλιάδων
παιδιών του δρόμου και των παιδιών που εξαναγκάζονται σε επαιτεία ως σοβαρό 
κοινωνικό ζήτημα και ζήτημα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης να 
προβούν στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
κυρώσεις για όσους ευθύνονται για τον εξευτελισμό των παιδιών που εξαναγκάζονται σε 
επαιτεία·

Παιδιά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστάσεις που έπονται κρίσεων και 
παιδιά θύματα της καταναγκαστικής εργασίας

35. καλεί τους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΚ να λάβουν υπόψη τους τις ειδικές 
ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς και τα ειδικά δικαιώματα των 
παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κρίσεις και καταστάσεις που έπονται 
κρίσεων, ιδιαίτερα τις ανάγκες των ανηλίκων εκείνων οι οποίοι διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο σε ανάλογες καταστάσεις, όπως είναι τα παιδιά με αναπηρίες, τα 
θύματα βίας που συνδέεται με το φύλο, τα ορφανά και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι·

36. προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει μηχανισμούς προληπτικής δράσης και 
ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο δράσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε 
επικίνδυνες περιοχές, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των ανηλίκων και των 
αρχών που είναι αρμόδιες για τη μέριμνά τους·

37. υπογραμμίζει ότι τα έκτακτα μέτρα πρέπει να διαθέτουν διαρκή χαρακτήρα και να θέτουν 
τις βάσεις για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη των θιγομένων περιοχών, εστιάζοντας 
ιδιαίτερα στη μέριμνα για τους ανηλίκους και τις γυναίκες·
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38. τονίζει ότι η απουσία οριστικής διευθέτησης των "παγωμένων" συγκρούσεων δημιουργεί 
μια κατάσταση παραμέλησης του κράτους δικαίου και διάπραξης παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους σχετικούς τομείς, και ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί 
σοβαρά εμπόδια στη διασφάλιση και την τήρηση του συνόλου των δικαιωμάτων του 
παιδιού· ζητεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών 
και των οικογενειών τους σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις που έχουν ανασταλεί·

39. παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την ενσωμάτωση μέτρων για την παιδεία στην 
ανθρωπιστική πολιτική και στις διαδικασίες απάντησης που εφαρμόζει, καθώς και στην 
πολιτική της στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

40. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στην ανθρωπιστική και 
εμπορική πολιτική τους προσπάθειες για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής 
παιδικής εργασίας·

41. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο των δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τον κατάλληλο ρόλο των γυναικών και της ικανότητάς 
τους να οργανώνουν και να φέρουν εις πέρας έργα ανασυγκρότησης και αρωγής για τους 
πληγέντες, με ιδιαίτερη έμφαση στον πληθυσμό των παιδιών·

Παιδιά και δημοκρατία
42. υπογραμμίζει το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 

κοινωνία στην οποία υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας 
της έκφρασης και στην οποία η επιβολή της θανατικής ποινής έχει πλέον καταργηθεί, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ανήλικα άτομα·

43. τονίζει ότι η θέση των παιδιών στα μη δημοκρατικά κράτη είναι ιδιαίτερα επισφαλής και 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εν λόγω ομάδα ανθρώπων·

44. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της προώθησης της πολιτικής
ευαισθητοποίησης των παιδιών και των νέων σε τρίτες χώρες, όπου η δημοκρατία τελεί 
υπό περιορισμό, ούτως ώστε να μπορέσουν αυτοί οι νέοι να εξελιχθούν σε πολιτικά 
συνειδητοποιημένους πολίτες·

45. καλεί την Επιτροπή να τονίσει ότι είναι σημαντικό να έχουν οι νέοι τη δυνατότητα να 
εκφράζουν τις απόψεις τους σε εθελοντική βάση μέσω (πολιτικών) οργανώσεων νέων·

Παιδιά και εγκληματικότητα
46. τονίζει ότι τα κράτη οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά από τη χρησιμοποίησή τους σε 

εγκληματικές πράξεις και να λαμβάνουν αποτελεσματικά δικαστικά μέτρα εναντίον των 
προσώπων που χρησιμοποιούν ή εκμεταλλεύονται παιδιά για εγκληματικούς σκοπούς·

47. καλεί την Επιτροπή να παράσχει σε όλα τα κράτη την απαραίτητη βοήθεια προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι όλες οι μορφές παιδεραστίας καταπολεμούνται κατά τρόπο άμεσο και 
αποτελεσματικό·

48. καλεί τα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ενισχύσουν την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και σχολικής βίας και 
κακοποίησης.
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