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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a gyermekek 
jogainak támogatása az EU harmadik országokkal folytatott politikai párbeszédei, 
emberi jogi párbeszédei és konzultációi során, továbbá az EU és a tagállamok részéről 
az ENSZ emberi jogi keretében tett fellépésekben;

2. felhívja a Bizottságot a gyermekek jogainak érvényesítésére – az EU bel- és 
külpolitikáiban egyaránt – a közösségi jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseinek 
elkészítése során, és különösen a gyermekkereskedelem és a gyermekek elleni erőszak, 
továbbá a gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelmet, a gyermekmunka és a 
gyermekek fegyveres konfliktusokban való felhasználásának kiküszöbölését, illetve a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket célzó külső projektek és 
intézkedések támogatására, továbbá az oktatási és alapvető egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés támogatására;

3. üdvözli Németország új, a gyermekek jogainak védelmére és támogatására irányuló 
uniós iránymutatásokra vonatkozó javaslatát; hangsúlyozza a Tanács által közzéteendő 
jövőbeli iránymutatások és a Bizottság által javasolt stratégia összehangolásának 
fontosságát, és mindkét intézményt arra ösztönzi, hogy fogadjon el egymást kiegészítő 
jellegű megközelítést a gyermekek jogainak védelmét illetően;

A születések anyakönyvezése

4. elismeri minden gyermek jogát születéskori anyakönyvezésére, amellyel törvényesen 
igazolják létezését és jogát arra, hogy állampolgárságot és személyazonosságot kapjon, 
tekintet nélkül nemükre vagy etnikai származásukra, szüleik állampolgárságára vagy 
menekült, bevándorló vagy menedékkérő jogállására;

5. elismeri, hogy a születési anyakönyvi kivonat segíti a gyermek védelmét azon 
jogsértésekkel szemben, amelyek korával vagy személyazonosságával kapcsolatos 
kételyek miatt következnek be; úgy véli, hogy egy megbízható anyakönyvezési 
rendszerrel megakadályozható a gyermekekkel és szerveikkel való kereskedelem, 
visszaszorítható az illegális örökbe fogadás és megakadályozható, hogy a gyermekek 
életkorát magasabbnak tüntessék fel, valamint a korai házasságkötés, a kiskorúak 
hadseregbe való toborzása, a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a gyermekmunka 
és a bíróság előtt a kiskorúak felnőttként való kezelése;

6. hangsúlyozza, hogy a nem anyakönyvezett gyermekek „láthatatlansága” fokozza 
kiszolgáltatottságukat és annak valószínűségét, hogy az őket érő jogsértések 
észrevétlenül maradnak;
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7. helyteleníti, hogy a nők elleni megkülönböztetés valamennyi formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezménnyel ellentétes jogszabályokat és gyakorlatokat 
alkalmazva egyes országokban nemi alapon történő megkülönböztetés valósul meg a 
születések anyakönyvezésekor, ideértve az egyedülálló anyák gyermekei 
anyakönyvezésének megtagadását is, az anya állampolgárságának megtagadását, illetve 
az iskolázatlan lányok anyakönyvezése tekintetében fennálló megkülönböztetést olyan 
esetekben, amikor az anyakönyvezés feltételéül az oktatást határozzák meg;

8. felszólítja a Bizottságot és a gyermekjogi szervezeteket, továbbá a humanitárius 
segítségnyújtással foglalkozó szervezeteket, hogy a harmadik országokban élők számára 
együttesen fellépve tudatosítsák a születési anyakönyvezés szükségességét; megjegyzi, 
hogy születési anyakönyvi kivonat hiányában előfordulhat, hogy a gyermekek esetleges 
öröklési jogait nem ismerik el; nem juthatnak állami oktatáshoz, egészségügyi 
ellátáshoz és anyagi támogatáshoz; felhív olyan intézkedések támogatására, amelyek 
biztosítják, hogy az ilyen szolgáltatásokat egyetemesen nyújtják a hivatalos 
anyakönyvezés megtörténtéig;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy sürgesse az államokat állandó nyilvántartási rendszerek 
létrehozására, amelyek működése a nemzeti szinttől a falvak szintjég terjed, amelyekhez 
ingyen hozzáfér az egész lakosság, azok is, akik távoli helyeken laknak, adott esetben 
mozgó nyilvántartási egységek biztosítását, valamint megfelelő képzés nyújtását az 
anyakönyvvezetők számára és elegendő forrást a fenti kezdeményezések 
finanszírozásához;

10. felhívja a Bizottságot, hogy folytasson kutatást, illetve gyűjtsön nem- és életkor-
specifikus adatokat a nyomon követés elvégzésének lehetővé tétele érdekében;

11. felhívja a közösségi intézményeket és a tagállamokat, hogy fokozzák az anyakönyvezés 
ösztönzésére irányuló politikáik eredményes összehangolására irányuló erőfeszítéseiket, 
különösen az ENSZ-szel és a szakosított szervekkel, olyan közös napirendről történő 
megegyezés céljából, amely a problémakör vonatkozásában eredményes és az egész 
világra kiterjedő, eredményes választ segít elő;

Gyermekek fegyveres konfliktusokban

12. hangsúlyozza a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló uniós 
iránymutatások végrehajtásának alapvető fontosságát;

13. felszólítja az összes olyan államot, amely még nem tette meg, hogy sürgősen ratifikálja 
a Gyermekjogi Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyveket;

14. szorgalmazza, hogy a közösségi intézmények és a tagállamok ösztönözzenek olyan 
intézkedéseket, amelyekkel megakadályozható a gyermekek fegyveres konfliktusokba 
való bevonása, és felhívja a gyermekjogi és a humanitárius segítségnyújtási 
szervezeteket, hogy folytassanak tájékoztató kampányt a gyermekek jogaira 
vonatkozóan, és nyújtsanak segítséget számukra ahhoz, hogy visszatérjenek az iskolába, 
illetve hogy az iskolában maradjanak; rámutat arra, hogy gyermekek hadseregbe történő 
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besorozásának – ami történhet akár kényszer hatása alatt, akár önkéntesen – fő oka 
abban rejlik, hogy túlélésük egyetlen esélye ez, ezért sürgeti a tagállamokat, hogy 
ösztönözzenek a gyermekek életkörülményeinek javítását célzó intézkedéseket;

15. szorgalmazza, hogy a tagállamok nemzeti jogrendszerük részeként fogadják el a 
Nemzetközi Büntetőbíróság római alapokmányát és vizsgálják ki, állítsák bíróság elé és 
büntessék meg mindazokat, akik a törvényeket megszegve fegyveres 
erőkbe/csoportokba gyermekeket toboroznak vagy arra használják őket, hogy a 
konfliktusokban aktívan részt vegyenek, és ezáltal tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy a fenti bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenség bevett szokása 
véget érjen.

16. üdvözli a 2006. évi, a gyermekek törvénytelen toborzással és fegyveres 
erőkben/csoportokban való felhasználásával szembeni védelméről szóló párizsi 
kötelezettségvállalások elfogadását az 1997. évi Cape Town-i elvek naprakész 
megfogalmazásaiként, és szorgalmazza, hogy ezeket minden állam fogadja el;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy szigorítsa a fegyverkereskedelem ellenőrzését, különösen 
a gyermekek által is kezelhető könnyű fegyverek kereskedelmét;

18. felszólít a gyermekek fegyveres erőkből/csoportokból való azonnali eltávolítására ott is, 
ahol nincs hivatalosan bejelentett békekötés;

19. megállapítja, hogy egyes nem kormányzati szervezetek korai megelőző intézkedéseket 
tesznek a háborúzó felekkel szemben, ideértve a nem az adott ország állampolgárait is, 
hogy meggyőzzék őket arról, hogy ne alkalmazzanak gyermekkatonákat; megállapítja, 
hogy az ilyen intézkedések némi sikerrel járnak, és felhívja a Bizottságot ezek 
támogatására;

20. úgy véli, intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy a szabadságuktól 
megfosztott gyermekekkel a nemzetközi humanitárius és emberi jogi szabályoknak 
megfelelően bánjanak, figyelembe véve a gyermeki voltukból fakadó speciális 
helyzetüket, továbbá annak érdekében, hogy tilos legyen fogva tartásuk a felnőttekkel 
együtt, kivéve a kisgyermekes szülőket; ezzel kapcsolatosan hangsúlyozza az olyan 
országok igazságügyi és rendőrségi alkalmazottai és személyzete tudatosságának 
felkeltésére irányuló képzési programok támogatásának szükségességét, amely 
országokban megfigyelhető, hogy fiúkat vagy lányokat alkalmaznak 
gyermekkatonaként;

21. hangsúlyozza, hogy a gyermekekkel a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás 
szabályainak megfelelően kell bánni, és keresni kell a bírósági eljárások helyébe lépő 
alternatívákat; felhív arra, hogy a gyermekeket a bíróságokon fiatalkorúakra szakosodott 
ügyészeknek és szociális ügyekre szakosodott ügyvédeknek kell segíteniük; kéri 
tényfeltáró és békéltető bizottságok létrehozását;

22. kéri a korábbi gyermekkatonák és a többi, fegyveres konfliktusoktól érintett gyermek 
társadalomba való újbóli integrálását és szociális, testi és lelki rehabilitációjukat, a 
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családjukba való visszatérésük elősegítését, akik számára erre nincs lehetőség, azok 
esetében a gondozás más formájának biztosítását, az iskolai oktatásban való 
elmaradásuk pótlását segítő kurzusokat és a HIV/AIDS-fertőzésről szóló információk 
terjesztését; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a társadalom által időnként 
elutasított és peremre szorított katonalányok újbóli beilleszkedésének sajátos problémáit 
kezeljék, oktatási, szexuális egészségre vonatkozó, pszichológiai segítő és családi 
közvetítő programok létrehozása céljából külön források hozzárendelésével;

Bevándorló, menekült és saját országukon belül helyváltoztatásra kényszerített 
gyermekek

23. aggodalmát fejezi ki, hogy a gyermekkatonák társadalomba való újbóli integrációjára 
irányuló programok során tapasztalt nehézségek és korai és megelőző intézkedésekre 
hív fel;

24. hangsúlyozza a tagállamok közös diplomáciai fellépésének szükségességét, amennyiben 
arról érkeznek jelentések, hogy gyermekeket toboroznak katonai egységekbe vagy 
fegyveres csoportokba;

25. hangsúlyozza az alapvető szociális szolgáltatások helyreállításának fontosságát az 
otthonuktól megfosztott kiskorúak eredményes gondozása érdekében, ideértve a vízhez 
és az élelmiszerhez való hozzáférés mellett a kiskorúak és az anyák orvosi ellátáshoz 
jutását is, az alapvető szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások nyújtásával 
együtt;

26. felhívja a figyelmet az oktatás szerepére, amelynek az egyenlőségen kell alapulnia, 
erőszak vagy testi fenyítés nélkül; sürgeti a Bizottságot, hogy különítsen el – a mindkét 
nembeli kiskorúakkal foglalkozó, az emberi jogokra, szexuális és reproduktív 
egészségre, a női nemi szervek megcsonkítására és a HIV/AIDS-re vonatkozó oktatási 
és tudatosítási programok létrehozása terén – a menekültközösségekben az erőszak 
bármely formájának, különösen a nemi erőszak és a szexuális kizsákmányolás 
megakadályozásához szükséges forrásokat;

27. hangsúlyozza, hogy ellentmondások találhatók az európai menekültügyi eszközökre 
vonatkozó joganyag és a végrehajtás gyakorlata között, és hogy óriási különbségek 
vannak azt illetően is, hogy a menekült státusszal rendelkező gyermekeket hogyan 
kezelik az egyes tagállamokban;

28. kiemeli, hogy a menedékkérők 5%-a kíséret nélkül érkező kiskorú, aminek 
következtében a befogadó országba való megérkezésük után jól képzett jogi 
képviselőket kell melléjük kinevezni, akik érdekeiket a legjobban képviselik; kéri a 
befogadó létesítményekbe kerülő gyermekek életkörülményeinek javítását; csalódott, 
amiért nincsenek a gyermekek szempontjait figyelembe vevő menekültügyi eljárások;

29. megjegyzi, hogy számos veszély, amelynek a menekült gyermekek ki vannak téve, 
éppúgy fenyegeti azokat a gyermekeket, akiket saját hazájuk határain belül 
kényszerítettek helyváltoztatásra;
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30. ragaszkodik ahhoz, hogy csak abban az esetben küldjék vissza a gyermekeket saját 
hazájukba, ha épségüket és biztonságukat garantálni lehet, továbbá hangsúlyozza a 
család felkutatásának és újraegyesítésének fontosságát; hangsúlyozza, hogy meg kell 
tiltani visszaküldésüket, ha fennáll a veszélye annak, hogy súlyos bajuk eshet – például 
gyermekmunka, szexuális kizsákmányolás, erőszak vagy a női nemi szervek 
megcsonkításának kockázata, társadalmi kirekesztés fenyegeti őket vagy fegyveres 
konfliktusokba vonhatják be őket;

31. hangsúlyozza, hogy javítani kell az adatgyűjtést a menekült státuszt kérő gyermekekről, 
az olyan gyermekekről, akik illegálisan tartózkodnak egy másik állam területén, de nem 
kérnek menekült státuszt és a menekültügyi eljárások eredményeiről és e gyermekek 
sorsának alakulásáról a menedékjog iránti kérelmükről szóló kedvező vagy elutasító 
határozat elfogadását követően, annak biztosítása érdekében, hogy a gyermekek ne 
tűnjenek el és ne váljanak bűncselekmények áldozataivá;

32. hangsúlyozza a kivándorlás negatív következményeit, illetve azt a veszélyes helyzetet, 
amikor a gyermekeket a kivándorló szülők egyedül hátrahagyják szülőföldjükön;
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy mindenre kiterjedő ellátást, beilleszkedést és 
oktatást kell az ilyen gyermekek számára biztosítani, lehetőség szerint a család 
újraegyesítésével együtt;

33. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek sürgős intézkedéseket az embercsempészek és a 
gyermekkereskedelemért felelős személyek szervezett bűnözői csoportjai ellen;

34. kéri a Bizottságot és a tagállamokat az utcagyerekek és a koldulásra kényszerített 
gyermekek ezrei problémáinak súlyos társadalmi és emberi jogi kérdésként való 
elismerésére és ennek megoldása érdekében intézkedések meghozatalára, és felhívja a 
tagállamokat, hogy vezessenek be szankciókat a koldulásra kényszerített gyermekek 
életének kisiklásáért felelős személyek ellen;

Gyermekek vészhelyzetben és válság utáni helyzetekben és kényszermunka áldozataivá 
váló gyermekek

35. szorgalmazza, hogy a Közösség humanitárius segélyezésében vegye figyelembe 
vészhelyzetekben, válságokban és válságok utáni helyzetekben a gyermekek és 
családjaik sajátos szükségleteit és a gyermekek jogait , különösen azon kiskorúak 
szükségleteit, akik a legnagyobb kockázatokkal szembesülnek ilyen helyzetekben, pl. a 
fogyatékkal élő gyermekekét, a nemi erőszak áldozatául esett gyermekekét, az árvákat 
és a kísérő nélküli gyermekekét;

36. sürgeti a Bizottságot, hogy támogasson megelőző fellépésre és tájékoztatásra vonatkozó 
mechanizmusokat azt illetően, hogy hogyan kell sürgősségi helyzetekben fellépni a 
kockázat területén, különös figyelemmel a kiskorúak képzésére és az ellátásukért felelős 
hatóságokra;

37. hangsúlyozza a sürgősségi intézkedések folytonosságának, illetve az érintett területek 
újjáépítése és fejlesztése alapjai megteremtésének szükségességét, különös figyelemmel 
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a kiskorúak és a nők ellátására;

38. hangsúlyozza, hogy a befagyasztott konfliktusok végleges rendezésének hiánya miatt 
olyan helyzet keletkezik, amelyben a jogállamiságot mellőzik, és megsértik az emberi 
jogokat az érintett területeken, illetve hogy ez a gyermekek valamennyi joga 
biztosításának és tiszteletben tartásának alapvető akadálya; felhív a gyermekek és 
családjaik sajátos szükségleteinek a befagyasztott konfliktusokkal érintett területeken 
történő kezelésére irányuló intézkedések megtételére;

39. szorgalmazza, hogy a Bizottság jobban építse bele az oktatásügyet humanitárius 
politikájába és a helyzetekre reagáló eljárásaiba, valamint fejlesztési együttműködési 
politikájába;

40. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy humanitárius és kereskedelempolitikai 
erőfeszítéseit terjessze ki a gyermekmunka elleni küzdelemre;

41. felhívja a Bizottságot, hogy a vészhelyzetekben tett humanitárius segítségnyújtási 
intézkedései keretében vegye figyelembe a nők megfelelő szerepét, illetve azt, hogy ők 
képesek az újjáépítés és a kárenyhítés feladatainak megszervezésére és kialakítására az 
érintettek javára, különös tekintettel a gyermekkorú népességre;

Gyermekek és demokrácia

42. hangsúlyozza, hogy a gyermekeknek jogában áll szabad és nyílt társadalomban felnőni, 
ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat és a szólásszabadságot, és ahol nincs 
halálbüntetés, különösen kiskorúak esetében;

43. hangsúlyozza, hogy a nem demokratikus államokban a gyermekek helyzete igen 
bizonytalan, és felhívja a Bizottságot, hogy az emberek e csoportjával külön 
foglalkozzon;

44. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a gyermekek és fiatalok politikai tudatossága 
növelésének kérdését olyan harmadik országokban, ahol a demokrácia korlátozott, hogy 
e fiatalok politikailag tudatos polgárokká válhassanak;

45. felhívja a Bizottságot, hogy hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fiatalok 
önkéntesen, (politikai) ifjúsági szervezetek útján adhassanak hangot véleményüknek;

Gyermekek és bűncselekmények

46. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az államok megóvják a gyermekeket a 
bűncselekményekben való felhasználástól, valamint hogy eredményes igazságügyi 
intézkedéseket folytassanak azok ellen, akik gyermekeket bűnügyi célokra használnak 
fel vagy használnak ki;

47. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa valamennyi állam számára a pedofília minden 
formája elleni sürgős és eredményes fellépéshez szükséges segítséget;
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48. felhívja az államokat, hogy tegyenek meg mindent a családon belüli és az iskolával 
kapcsolatos erőszak és bántalmazás eredményes kezelésére szolgáló mechanizmusok 
hatékonyságának növelésére.
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