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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab vajadust tõsta rohkem esile lapse õigusi ELi poliitilistes dialoogides, inimõigusi 
puudutavates dialoogides ja konsultatsioonides kolmandate riikidega ning ELi ja 
liikmesriikide ÜRO inimõiguste raamistikuga määratletud tegevuses;

2. kutsub komisjoni üles süvalaiendama lapse õigusi, kavandades ELi õigusloomega 
seotud ja mitteseotud tegevust nii ELi sise- kui välismeetmete raames, ning eelkõige 
edendama ELi väliseid projekte ja tegevust võitluses lastega kauplemise, laste vastase 
vägivalla ja laste seksuaalse kuritarvitamisega ning laste töö ja laste relvastatud 
konfliktides kasutamise vastu ning edendama üldist juurdepääsu haridusele ja 
põhilistele tervishoiuteenustele;

3. tervitab Saksamaa ettepanekut laste õiguste kaitset ja edendamist puudutavate ELi uute 
suuniste kohta; rõhutab tulevaste nõukogu poolt väljaantavate suuniste ja komisjoni 
esitatava strateegia kooskõlastamise olulisust ning julgustab mõlemat institutsiooni 
võtma vastu teineteist täiendav lähenemine lapse õiguste kaitsele;

Sünni registreerimine

4. tunnistab iga lapse õigust registreerimisele pärast sündi, misläbi tunnustatakse 
õiguslikult tema olemasolu ja tema õigust omandada kodakondsus ja identiteet, 
sõltumata tema soost või etnilisest päritolust või tema vanemate rahvusest või pagulas-, 
immigrandi- või varjupaigataotleja staatusest;

5. tunnistab, et sünnitunnistus aitab kaitsta last tema õiguste rikkumise eest tulenevalt 
kahtlustest lapse vanuse või identiteedi osas; arvab, et usaldusväärne sündide 
registreerimise süsteem takistab lastega ja nende elunditega kauplemist, piirab 
ebaseaduslikku lapsendamist ja hoiab ära laste vanusega liialdamise varase abiellumise 
eesmärgil, alaealiselt sõjaväeteenistusse värbamise, seksuaalse ekspluateerimise, laste 
töö1 ja kohtus alaealiste täiskasvanutega võrdsustamise;

6. rõhutab, et arvele võtmata laste „nähtamatus” suurendab nende haavatavust ja 
tõenäosust, et nende õiguste rikkumine jääb märkamata;

7. mõistab hukka mõnes riigis, kus seadused ja tavad on vastuolus ÜRO konventsiooniga 
naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, sünni registreerimisel 
levinud soolise diskrimineerimise, sealhulgas üksikemade laste registreerimisest 
keeldumise, ema rahvuse registreerimisest keeldumise ja koolihariduseta tüdrukute 
diskrimineerimise registreerimisel, kui juurdepääs registreerumisele põhineb 
haridussüsteemil;

                                               
1 määratletud lapse õiguste konventsiooni artikli 32 lõikes 1
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8. kutsub komisjoni ja nii laste õiguste eest võitlevaid organisatsioone kui humanitaarabi 
organisatsioone üles osalema tegevuses, mille eesmärk on tõsta kolmandates riikides 
teadlikkust sündide arvelevõtmise vajadusest; märgib, et sünnitunnistuse puudumine 
võib takistada lapse võimalike pärimisõiguste tunnustamist ning juurdepääsu haridusele, 
tervishoiule ja riigipoolsele materiaalsele abile; nõuab meetmete edendamist, et tagada 
selliste teenuste üldine kättesaadavus ametliku registreerimisprotsessi lõpuleviimiseni;

9. kutsub komisjoni üles riikidelt tungivalt nõudma püsivate, kogu elanikkonnale, sh 
äärealade elanikele kättesaadavate tasuta registreerimissüsteemide sisseseadmist, mis 
toimivad nii riiklikul kui ka küla tasandil, pakkudes muu hulgas vajadusel välja 
mobiilse registreerimise üksuseid, andes asjakohast koolitust registreerimisega 
tegelevatele ametnikele ja eraldades nimetatud algatuste rahastamiseks piisavalt 
vahendeid;

10.  kutsub komisjoni üles viima läbi uuringut ning koguma soo- ja vanusespetsiifilisi 
andmeid, et võimaldada järelevalve teostamist;

11. kutsub ühenduse institutsioone ja liikmesriike üles suurendama pingutusi meetmete 
tõhusa kooskõlastamise tagamiseks, et soodustada sündide registreerimist, eelkõige 
koostöös ÜRO ja ÜROga seotud asjassepuutuvate asutustega, lootes leppida kokku 
ühises tegutsemises, mis edendab tõhusat ülemaailmset vastutoimet;

Lapsed relvakonfliktides

12. rõhutab üliolulist vajadust rakendada ELi suuniseid laste ja relvastatud konflikti kohta;

13. palub kõigil riikidel, mis ei ole veel ratifitseerinud lapse õiguste konventsiooni ja selle 
vabatahtlikke protokolle, kiiremas korras seda teha;

14. nõuab tungivalt, et ühenduse institutsioonid ja liikmesriigid soodustaksid meetmete 
rakendamist, et hoida ära laste kaasamine relvastatud konfliktidesse, ning kutsub laste 
õiguste eest võitlevaid ja humanitaarabi organisatsioone üles viima läbi 
teabekampaania laste õigustest ja aitama lapsi naasta kooli või püsida koolis; juhib 
tähelepanu sellele, et laste relvastatud rühmitustesse värbamise, nii sunniviisilise kui 
vabatahtliku, peamine põhjus on ellujäämisalternatiivi puudumine, ning nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid edendaksid meetmeid, mille eesmärk on laste elutingimuste 
parandamine;

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma 
statuudi üle oma seadustesse ning teostaksid uurimise, annaksid kohtu alla ja 
karistaksid kõiki, kes on seadusevastaselt värvanud lapsi relvajõududesse või 
relvastatud rühmitustesse või sundinud neid osalema aktiivselt konfliktiolukordades, et 
tagada seeläbi kõigiti nimetatud kuritegusid ümbritseva karistamatuse õhkkonna 
kaotamine;

16. väljendab heameelt 2006. aastal vastuvõetud dokumendi „Pariisi lubadused laste 
kaitseks seadusevastase värbamise ja relvajõududes või relvastatud rühmitustes 
rakendamise eest” üle, millega ajakohastati 1997. aasta Kaplinna põhimõtted, ning 
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nõuab tungivalt, et kõik riigid rakendaksid antud lubadusi;

17. kutsub komisjoni üles tugevdama kontrolli relvakaubanduse, eelkõige kergrelvade, 
mida lapsed võivad kasutada, leviku üle;

18. nõuab laste kohest eemaldamist relvajõududest ja relvastatud rühmitustest isegi juhul, 
kui ametlikult ei ole rahu kuulutatud;

19. märgib, et mõned valitsusvälised organisatsioonid töötavad aegsasti välja ennetavad 
meetmed sõdivate poolte, sh mittekodanike vastu, et veenda neid mitte kasutama 
lapssõdureid; märgib, et selliseid meetmeid saadab teatud edu ja kutsub komisjoni üles 
neid toetama;

20. arvab, et on vaja rakendada meetmeid, et tagada vabaduse kaotanud laste kohtlemine 
kooskõlas rahvusvaheliste inim- ja humanitaarõigustega, arvestades nende kui laste 
eristaatust ning keelustada laste kinnipidamine koos täiskasvanutega, välja arvatud 
juhul, kui tegemist on väikeste laste ja nende vanematega; sellega seoses rõhutab 
vajadust edendada koolitusprogramme nende maade õigus- ja politseisüsteemide, kus 
on täheldatud poiste või tüdrukute kasutamist lapssõduritena, esindajate ja töötajate 
teadlikkuse tõstmiseks;

21. rõhutab, et lapsi tuleb kohelda kooskõlas alaealiste üle õigusemõistmise reeglitega 
ning ühtlasi otsida alternatiive kohtumenetlustele; nõuab alaealistele spetsialiseerunud 
prokuröride ja sotsiaalõiguse vallas tegutsevate kaitsjate rakendamist laste 
abistamiseks kohtus; nõuab tõe- ja leppimiskomisjonide asutamist;

22. nõuab endiste lapssõdurite ja teiste relvakonfliktides kannatanud laste taaslõimimist ja 
füüsilist, sotsiaalset ja psühholoogilist rehabilitatsiooni ning nende taasühendamist 
perega, alternatiivset hoolekannet laste eest, keda ei saa perega taasühendada, 
hariduslike järeleaitamiskursuste korraldamist ja HIVi/AIDSi puudutava teabe 
levitamist; rõhutab vajadust tegeleda konkreetsete vigadega tüdruksõdurite 
taaslõimimisel, kes on mõnikord ühiskonnas põlatud ja tõrjutud, eraldades konkreetsed 
vahendid hariduse, seksuaaltervise, psühholoogilise toe ja perede vahendamise 
programmidele;

23. tunneb muret raskuste pärast, millega on puututud kokku lapssõdurite ühiskondliku 
taaslõimimise programmides, ning nõuab ennetavate meetmete aegsat 
kasutuselevõtmist;

24. rõhutab, et liikmesriikidel on vaja võtta ühiseid diplomaatilisi meetmeid kõikjal, kust 
on saadud teateid laste värbamise kohta relvajõududesse või relvastatud rühmitustesse;

Sisserändajatest ja pagulastest lapsed ning ümberasustatud lapsed

25. rõhutab põhiliste sotsiaalteenuste taastamise olulisust, et tõhusalt hoolitseda 
ümberasustatud alaealiste eest, sealhulgas tagades alaealistele ja emadele mitte ainult 
juurdepääsu veele ja toidule, vaid ka meditsiinilisele abile, sealhulgas põhilistele 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenustele;
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26. juhib tähelepanu hariduse rollile, mis peaks olema võrdsust rõhutav ning vaba 
vägivallast ja kehalisest karistusest; nõuab tungivalt, et komisjon eraldaks vajalikud 
vahendid igasuguse vägivalla, eriti soolise vägivalla ja seksuaalse ärakasutamise 
ennetamiseks pagulaskogukondades, luues mõlemast soost alaealistele suunatud 
programme, mis harivad ja tõstavad teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse, inimõiguste, 
seksuaal- ja reproduktiivtervise, naiste suguelundite moonutamise ja HIV/AIDSi 
küsimustes;

27. rõhutab, et Euroopa varjupaigameetmete rakendamisel on õigusaktid ja tegelikkus 
omavahel vastuolus ning erinevates liikmesriikides koheldakse lapspagulasi endiselt 
äärmiselt erinevalt;

28.  rõhutab, et 5 % varjupaigataotlejatest on saatjata alaealised, mis osutab vajadusele 
määrata saatjata lastele hästi väljaõpetatud eeskostjad, kes esindaksid laste parimaid 
huve pärast nende saabumist vastuvõtvasse riiki; nõuab laste elutingimuste parandamist
vastuvõtvates asutustes; on pettunud, et puuduvad lastega arvestavad varjupaiga 
taotlemise menetlused;

29.  märgib, et paljud ohud, millega pagulastest lapsed kokku puutuvad, puudutavad 
samavõrd ka lapsi, kes on oma kodumaa piires sunniviisiliselt ümberasustatud;

30. rõhutab, et lapsi tohib päritolumaale tagasi saata vaid juhul, kui nende turvalisus ja 
julgeolek on tagatud, ning toonitab perekondade otsimise ja taasühendamise vajadust; 
rõhutab, et laste tagasisaatmine tuleb keelustada, kui on oht, et neid võidakse tõsiselt 
kahjustada näiteks laste tööjõu kasutamise, seksuaalse ärakasutamise, vägivalla või 
naiste suguelundite moonutamise, sotsiaalse tõrjutuse või relvakonflikti kaasamise läbi;

31.  rõhutab vajadust parandada andmete kogumist varjupaika taotlevate laste kohta, 
ebaseaduslikult teise riigi territooriumil viibivate laste kohta, kes ei taotle varjupaika, 
ning varjupaiga taotlemise menetluse lõpptulemuse kohta ja niisuguste laste tuleviku 
kohta pärast seda, kui nende varjupaigataotlus on saanud lõpliku positiivse või 
negatiivse vastuse, et tagada, et nimetatud lapsed ei kao anonüümsusesse ega lange 
kuritegevuse ohvriks;

32.  rõhutab väljarände negatiivseid tagajärgi ja väljarännanud vanemate poolt üksi 
kodumaale jäetud laste ebakindlat olukorda; rõhutab vajadust tagada sellistele lastele 
igakülgne hoolitsus, lõimimine ja haridus ning ühtlasi, kui vähegi võimalik, pere 
taasliitmine;

33. kutsub liikmesriike üles võtma tungivaid meetmeid inimkaubitsejate organiseeritud 
kuritegelike rühmituste ja lastega kaubitsemise eest vastutatavate isikute vastu;

34. palub komisjonil ja liikmesriikidel tunnistada tuhandeid tänavalapsi ja kerjama 
sunnitud lapsi kui tõsist ühiskondlike ja inimõiguste probleemi ning nõuab meetmete 
võtmist selle lahendamiseks; kutsub ühtlasi liikmesriike üles karistama kerjama 
sunnitud laste alandava seisukorra eest vastutavaid isikuid;
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Lapsed hädaolukordades ja kriisijärgsetes olukordades ning laste töö ohvriks 
langenud lapsed

35. nõuab, et Euroopa Ühenduse humanitaarabis arvestataks laste ja nende perekondade 
erivajadustega ja laste õigustega hädaolukordades, kriisiolukordades ja kriisijärgsetes 
olukordades, eelkõige nende alaealiste vajadustega, keda nimetatud olukorrad enim 
ohustavad, nagu puuetega lapsed, soolise vägivalla ohvrid, orvud ja saatjata alaealised;

36. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks ennetava tegevuse vahendeid ja teavet 
hädaolukorras ohtlikes piirkondades tegutsemise kohta, pöörates erilist tähelepanu 
alaealiste ja nende eest vastutavate ametiasutuste koolitamisele; 

37. rõhutab, et erakorralised meetmed peavad olema järjepidevad ja looma põhja 
asjassepuutuvate alade taastamiseks ja arendamiseks, pöörates erilist tähelepanu 
alaealistele ja naistele;

38. rõhutab, et lõpliku lahenduse puudumine külmutatud konfliktide osas loob olukorra, kus 
eiratakse õigusriigi põhimõtteid ja pannakse toime inimõiguste rikkumisi kõnealustes 
valdkondades ning see on üks peamisi lapse kõigi õiguste tagamise takistusi; nõuab 
sammude astumist lastele ja nende perekondadele eriomaste vajaduste käsitlemisel 
külmutatud konflikti piirkonnas;

39.  nõuab tungivalt, et komisjon parendaks haridusmeetmete lõimimist oma 
humanitaarpoliitikasse ja tegutsemismeetmetesse ning arengukoostöö poliitikasse;

40.  nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu kaasaksid oma humanitaar- ja 
kaubanduspoliitikasse jõupingutused võidelda laste tööga;

41. Kutsub komisjoni üles võtma oma hädaabi olukordade humanitaarabimeetmetes arvesse 
naistele sobivat rolli ja nende võimet korraldada ja edendada kannatanute päästmist ja 
taastamistöid, pöörates erilist tähelepanu lastele;

Lapsed ja demokraatia

42.  rõhutab laste õigust kasvada üles vabas ja avatud ühiskonnas, kus austatakse inimõigusi 
ja sõnavabadust ning kus surmanuhtlust enam ei rakendata, eriti alaealiste isikute 
suhtes;

43. rõhutab, et laste seisund mittedemokraatlikes riikides on väga ebakindel ja kutsub 
komisjoni üles seda rühma arvesse võtma;

44. kutsub komisjoni üles käsitlema laste ja noorte poliitilise teadlikkuse suurendamist 
kolmandates, piiratud demokraatiaga maades, et nendest noortest kasvaksid poliitiliselt 
teadlikud kodanikud;

45.  kutsub komisjoni üles toonitama, kui tähtis on, et noored saaksid (poliitiliste) 
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noorteorganisatsioonide kaudu vabatahtlikkuse alusel välja öelda oma arvamuse;

Lapsed ja kuritegevus

46.  rõhutab, et riigid peaksid kaitsma lapsi kuritegevuses kasutamise eest ja võtma tõhusaid 
kohtulikke meetmeid nende vastu, kes rakendavad lapsi või kasutavad neid ära 
kuritegelikul eesmärgil;

47. kutsub komisjoni üles andma kõigile riikidele vajalikku abi, et tagada igasuguse 
pedofiilia vastase võitluse kiirus ja tõhusus;

48. kutsub riike üles igati pingutama tõhusate kodu- ja koolivägivalla ning ahistamise 
vastaste meetmete edendamisel;
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