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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka nepieciešams ierādīt nozīmīgāku vietu bērnu tiesību veicināšanai ES politiskajos 
dialogos, dialogos un konsultācijās ar trešām valstīm par cilvēktiesību jautājumiem, kā arī ES 
un dalībvalstu darbībās Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā cilvēktiesību jomā;

2. aicina Komisiju, izstrādājot ES juridiski saistošus tiesību aktus un nenormatīvus pasākumus, 
integrēt bērnu tiesību aspektu gan ES iekšpolitikas, gan ārējās politikas pamatnostādnēs un jo 
sevišķi veicināt ārējos projektus un darbības cīņā ar bērnu tirdzniecību, vardarbību pret 
bērniem un bērnu seksuālu izmantošanu, kā arī pasākumus, lai novērstu bērnu darbu un bērnu 
iesaistīšanu bruņotos konfliktos, darbības cīņā ar bērnu nabadzību un pasākumus, lai sekmētu 
vispārēju piekļuvi izglītībai un veselības aprūpes pamatpakalpojumiem;

3. atzinīgi vērtē Vācijas priekšlikumu izstrādāt jaunas ES vadlīnijas bērnu tiesību aizsardzībai un 
ievērošanas veicināšanai; uzsver, ka ir svarīgi koordinēt gaidāmās vadlīnijas, ko izstrādā 
Padome, un stratēģiju, ko ierosinājusi Komisija, un mudina abas iestādes vienoties par 
papildinošu pieeju bērnu tiesību aizsardzībai;

Dzimšanas reģistrācija

4. atzīst ikviena bērna, tam piedzimstot, tiesības uz dzimšanas reģistrāciju, kas uzskatāma par 
likumīgu šī bērna eksistences atzīšanu, kā arī tiesības iegūt valstisko piederību un identitāti
neatkarīgi no viņu dzimuma vai etniskās izcelsmes, kā arī vecāku nacionālās piederības vai 
bēgļu, imigrantu vai patvēruma meklētāju statusa;

5. atzīst, ka dzimšanas apliecība palīdz aizsargāt bērnu pret tiesību pārkāpumiem, kurus rosina 
šaubas par bērna vecumu vai identitāti; uzskata, ka uzticama dzimšanas reģistrācijas sistēma 
traucē tirdzniecībai ar bērniem un viņu orgāniem, ierobežo nelegālu adopciju un novērš 
gadījumus, kad neatklāj bērnu vecumu saistībā ar agrīnām laulībām, bērnu iesaukšanu 
militārajā dienestā, seksuālu izmantošanu, bērnu darbu1 un tiesvedības attiecībā uz 
pieaugušajiem piemērošanu nepilngadīgajiem;

6. uzsver, ka nereģistrēti bērni faktiski ir „neredzami”, līdz ar to pieaug šo bērnu neaizsargātība, 
un palielinās iespēja, ka viņu tiesību pārkāpumi netiks pamanīti;

7. pauž nožēlu par to, ka dažās valstīs dzimšanas reģistrācijā pastāv diskriminācija dzimuma dēļ 
un ka tiesību akti un prakses darbojas pretēji konvencijai par jebkāda veida sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu, tostarp vērojami atteikumi reģistrēt vientuļo māšu bērnus, 
atteikumi norādīt mātes tautību, kā arī pastāv diskriminācija saistībā ar reģistrāciju meitenēm, 
kuras nav beigušas skolu, gadījumos, ja piekļuve reģistrācijai ir balstīta uz izglītības sistēmu;

8. aicina Komisiju un gan bērnu tiesību aizsardzības, gan humānās palīdzības organizācijas 

                                               
1 definēts Konvencijas par bērnu tiesībām 32. panta 1. punktā.



PE 388.588v03-00 4/9 AD\677863LV.doc

LV

pievienoties aktivitātēm, lai veicinātu izpratni trešās valstīs par dzimšanas reģistrācijas 
nepieciešamību; atzīmē, ka dzimšanas apliecības neesamība var radīt šķēršļus iespējamo 
mantošanas tiesību atzīšanai un bērna piekļuvei izglītībai, veselības aprūpes pakalpojumiem 
un valsts materiālajam atbalstam; prasa veicināt pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka šādi 
pakalpojumi tiek vispārēji sniegti pirms oficiālās reģistrācijas procesa pabeigšanas;

9. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis, lai tās izveido ilgtspējīgu un pastāvīgu reģistrācijas 
sistēmu, kas darbojas gan valsts, gan atsevišķu ciemu mērogā un kas ir pieejama bez maksas 
visiem iedzīvotājiem, tostarp arī iedzīvotājiem attālos apvidos, vajadzības gadījumā cita 
starpā izveidojot pārvietojamas reģistrācijas vienības, sniedzot attiecīgu apmācību valsts 
civildienesta reģistratoriem un piešķirot pietiekamus resursus šo iniciatīvu finansēšanai;

10. aicina Komisiju veikt pētījumus un vākt datus pa dzimumiem un atsevišķiem vecumiem, lai 
varētu īstenot pārraudzību;

11. aicina Kopienas iestādes un dalībvalstis pastiprināt centienus, lai nodrošinātu efektīvu 
politisko pamatnostādņu koordināciju dzimšanas reģistrācijas sekmēšanā, jo sevišķi iesaistot 
Apvienoto Nāciju Organizāciju un attiecīgās aģentūras, ar mērķi vienoties par kopīgu 
programmu, kas veicinātu efektīvu atbalsi visā pasaulē;

Bērni bruņotos konfliktos

12. uzsver, ka izšķiroša nepieciešamība ir īstenot ES Pamatnostādnes par bērniem bruņotos 
konfliktos;

13. aicina visas valstis, kuras vēl nav ratificējušas Konvenciju par bērnu tiesībām un tās 
fakultatīvos protokolus, steidzamā kārtā veikt šo ratifikāciju;

14. neatlaidīgi aicina Kopienas iestādes un dalībvalstis veicināt tādu pasākumu pieņemšanu, kas 
novērstu bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos, un aicina bērnu tiesību aizsardzības un 
humānās palīdzības organizācijas rīkot informējošu kampaņu par bērnu tiesībām un palīdzēt 
bērniem atsākt vai turpināt izglītību; norāda, ka bērnu iesaistīšanās karadienestā – kā 
brīvprātīgi, tā piespiedu kārtā – pamatcēlonis galvenokārt ir tas, ka viņiem nav citu iespēju 
izdzīvošanai, un tāpēc mudina dalībvalstis veicināt pasākumus, lai uzlabotu bērnu dzīves 
apstākļus;

15. neatlaidīgi aicina dalībvalstis pārņemt valsts tiesību aktos Starptautiskās Krimināltiesas 
Romas statūtus un veikt attiecīgu izmeklēšanu, saukt pie atbildības un sodīt visas personas, 
kuras pretlikumīgi iesaistījušas bērnus bruņotajos spēkos vai grupējumos vai kuras 
izmantojušas viņus aktīvai darbībai bruņotos konfliktos, – lai nodrošinātu, ka tiek darīts viss 
iespējamais, lai izbeigtu šādu noziegumu nesodīšanas tradīciju;

16. atzinīgi vērtē „Parīzes apņemšanos” („Paris Commitments”) par bērnu aizsardzību pret 
nelikumīgu vervēšanu vai izmantošanu bruņotajos spēkos vai bruņotos formējumos, un ko 
pieņēma 2006. gadā, aktualizējot 1997. gadā pieņemtos Keiptaunas principus, kā arī mudina 
visas valstis to pieņemt;

17. aicina Komisiju stingrāk kontrolēt ieroču tirdzniecību, jo īpaši attiecībā uz vieglajiem 
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ieročiem, kuri var tikt izmantoti bērnu apbruņošanai;

18. aicina nekavējoties atsaukt bērnus no bruņotiem formējumiem/ spēkiem, pat ja nav ticis 
oficiāli pasludināts miers;

19. atzīmē, ka dažas NVO izstrādā agrīnos preventīvos pasākumus pret karojošām pusēm, tostarp 
ārvalstniekiem, lai pārliecinātu viņus neizmantot bērnus par karavīriem; atzīmē, ka šādām 
darbībām ir zināmi panākumi, un aicina Komisiju tās atbalstīt;

20. uzskata, ka ir nepieciešams veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka izturēšanās pret bērniem, 
kam atņemta brīvība, atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem un humanitārajiem tiesību 
aktiem, ņemot vērā šo bērnu īpašo – nepilngadīgā statusu un aizliedzot bērnu turēšanu 
apcietinājumā kopā ar pieaugušajiem, izņemot gadījumus, kad tie ir vecāki kopā ar maziem 
bērniem; šajā sakarā uzsver, ka nepieciešams veicināt mācību programmas, ar kurām 
palielinātu izpratni tiesu un policijas sistēmu darbiniekiem un aģentiem tajās valstīs, kur 
konstatēts, ka meitenes un zēnus izmanto kā bērnus kareivjus;

21. uzsver, ka bērniem jāpiemēro nepilngadīgo tiesības un nepieciešams meklēt alternatīvus 
risinājumus tiesvedībai; prasa, lai tiesās bērniem prokurori būti speciālisti nepilngadīgo lietās 
un bērniem tiesas procesā palīdzētu advokāti, kuri praktizē sociālo tiesību jomā; aicina 
izveidot patiesības un samierināšanas komisijas;

22. pieprasa kādreizējo bērnu kareivju un bruņotos konfliktos iesaistīto bērnu reintegrāciju un 
viņu fizisko, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju, bērnu atgriešanos ģimenēs, alternatīvu 
aprūpi bērniem, kuriem nav iespējams atgriezties ģimenē, kursus iekavētās izglītības 
atgūšanai un informācijas izplatīšanu par HIV/AIDS; uzsver, ka nepieciešams labot atsevišķus 
trūkumus bijušo kareivju reintegrācijā, jo meitenes kareives dažkārt tiek sociāli noraidītas un 
atstumtas, un piešķirt īpašus resursus programmu izstrādei izglītības, seksuālās veselības 
jomā, psiholoģiskajam atbalstam un ģimeņu izlīgumam;

23. pauž bažas par grūtībām, ar kādām saskaras, īstenojot bērniem kareivjiem paredzētās karavīru 
sociālās reintegrācijas programmas, un prasa agrīnus un preventīvus pasākumus;

24. uzsver, ka nepieciešams dalībvalstīm uzsākt kopēju diplomātisku darbību vietās, no kurienes 
saņemti ziņojumi par to, ka bērni tiek iesaukti militārās vienībās vai bruņotos grupējumos;

Bērni imigrācijā un bēgļu gaitās, kā arī iekšzemē pārvietotie bērni

25. uzsver, ka svarīgi ir atjaunot sociālos pamatpakalpojumus, lai efektīvi aprūpētu pārvietotos 
nepilngadīgos, tostarp ne tikai piekļuvi ūdenim un pārtikai, bet arī medicīniskai aprūpei 
mazgadīgajiem un mātēm, tai skaitā sniedzot pamatpakalpojumus saistībā ar seksuālo un 
reproduktīvo veselību;

26. vērš uzmanību uz to, ka nozīmīga loma ir izglītībai, kurā atzīst vienādu tiesību un iespēju 
principu un kurā neizmanto vardarbību vai miesas sodu; mudina Komisiju piešķirt 
nepieciešamos resursus, lai novērstu jebkādas vardarbības izpausmes bēgļu kopienās, jo īpaši 
ar dzimumu saistītu vardarbību un seksuālu izmantošanu, izveidojot tādas izglītojošas un 
izpratni veicinošas programmas par dzimumu līdztiesības jautājumiem, cilvēktiesībām, 
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seksuālo un reproduktīvo veselību, sieviešu ģenitāliju kropļošanu un HIV/AIDS, kuras 
paredzētas abu dzimumu nepilngadīgajiem;

27. uzsver, ka attiecībā uz Eiropas tiesību aktu īstenošanu patvēruma piešķiršanas jomā pastāv 
neatbilstība starp to, ko tiesību akti paredz, un reālo praksi, un ka saglabājas ievērojamas 
atšķirības, kā pret bērniem ar bēgļa statusu attiecas dažādās dalībvalstīs;

28. uzsver, ka 5 % no patvēruma meklētājiem ir nepilngadīgie bez pavadības, un tādēļ pēc bērnu 
ierašanās uzņēmējvalstī ir nepieciešams iecelt labi apmācītus likumīgos aizbildņus, kuri 
pārstāvētu šo bērnu intereses; pieprasa, lai tiktu uzlaboti bērnu dzīves apstākļi uzņemošajās 
iestādēs; pauž neapmierinātību par bērniem piemērotu patvēruma piešķiršanas procedūru 
neesamību;

29. atzīmē, ka daudzi riska faktori, kuriem ir pakļauti bēgļu gaitās esošie bērni, gluži tāpat 
apdraud arī tos bērnus, kuri tikuši piespiedu kārtā pārvietoti savas valsts robežās;

30. uzstāj, ka bērnus var nosūtīt atpakaļ uz izcelsmes valsti tikai tad, kad viņiem var garantēt 
drošību un aizsardzību, un uzsver, ka nepieciešams atrast bērnu piederīgos un apvienot 
ģimenes; uzsver, ka jāaizliedz bērnu atgriešanās, ja pastāv risks, ka viņiem varētu tikt nodarīts 
nopietns ļaunums, pakļaujot viņus, piemēram, bērnu darbam, seksuālai izmantošanai, 
vardarbībai vai sieviešu ģenitāliju izkropļošanas apdraudējumam, vai ka viņi tiktu sociāli 
atstumti vai viņus varētu iesaistīt bruņotos konfliktos;

31. uzsver nepieciešamību uzlabot datu vākšanu par bērniem, kuri pieprasījuši bēgļa statusu vai 
nelegāli uzturas citas valsts teritorijā, nepieprasot bēgļa statusu, kā arī par patvēruma 
piešķiršanas procedūru rezultātiem un par bērnu turpmāko likteni pēc tam, kad ticis pieņemts 
galīgais – pozitīvais vai negatīvais – lēmums par pieprasīto patvērumu, lai nodrošinātu, ka 
bērnu atrašanās nebūtu nezināma vai ka viņi nekļūst par noziegumu upuriem;

32. uzsver emigrācijas negatīvās sekas un riskanto situāciju, kad vecāki emigrē un atstāj bērnus 
vienus attiecīgajā valstī; uzsver arī nepieciešamību nodrošināt šādiem bērniem visaptverošu 
aprūpi, integrāciju un izglītību, kā arī ģimenes atkalapvienošanos, ja vien tas iespējams;

33. aicina dalībvalstis veikt steidzamus pasākumus pret organizētām noziedzīgām struktūrām, 
kuras nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību un saistītas ar bērnu tirdzniecību;

34. prasa, lai Komisija un dalībvalstis atzīst, ka pastāv ļoti nopietna sociāla problēma un 
cilvēktiesību problēma saistībā ar tūkstošiem ielu bērniem un bērniem, kuri spiesti ubagot, un 
pieprasa veikt pasākumus, lai risinātu šo jautājumu; mudina dalībvalstis arī ieviest sankcijas 
pret personām, kas atbildīgas par to bērnu pazemošanu, kuri spiesti ubagot;

Bērni ārkārtas un pēckrīzes situācijās un bērni — bērnu darba upuri

35. pieprasa, lai Eiropas Savienība, sniedzot humāno palīdzību, ņemtu vērā to bērnu un viņu 
ģimeņu īpašās vajadzības, kā arī to bērnu tiesības, kuri atrodas ārkārtas, krīzes vai pēckrīzes 
situācijās, it sevišķi attiecībā uz tiem nepilngadīgajiem, kuri ir visvairāk apdraudēti šādās 
situācijās, tādiem kā bērni ar invaliditāti, ar dzimumu saistītas vardarbības upuri, bāreņi un 
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nepilngadīgie bez pavadības; 

36. neatlaidīgi aicina Komisiju veicināt preventīvas darbības un informēšanas mehānismus par to, 
kā rīkoties ārkārtas situācijās apdraudētās teritorijās, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgo 
un par viņu aprūpi atbildīgo iestāžu darbinieku apmācībai;  

37. uzsver, ka ārkārtas pasākumiem jānodrošina nepārtrauktība un ka jāizveido bāzes, lai varētu 
atveseļot un attīstīt skartās teritorijas, īpašu rūpju lokā paturot nepilngadīgos un sievietes;

38. uzsver — ja nav panākts galīgais atrisinājums ieilgušiem konfliktiem, tas rada situāciju, kad 
tiesiskums tiek ignorēts un attiecīgajās teritorijās notiek cilvēktiesību pārkāpumi, un tas ir 
viens no galvenajiem šķēršļiem procesā, lai nodrošinātu, ka visas bērnu tiesības tiek ievērotas; 
prasa veikt pasākumus, lai risinātu jautājumus saistībā ar bērnu un viņu ģimeņu īpašajām 
vajadzībām neatrisināto konfliktu teritorijās;

39. neatlaidīgi aicina, lai Komisija uzlabotu izglītības pasākumu integrēšanu humanitārajā 
politikā un atbildes procedūrās, kā arī attīstības sadarbības politikā;

40. neatlaidīgi aicina Komisiju un Padomi humanitārajā un tirdzniecības politikā iekļaut 
pasākumus cīņai ar bērnu darbu;

41. aicina Komisiju humānās palīdzības darbībās ārkārtas situācijās ņemt vērā sieviešu atbilstīgo 
lomu un viņu spējas organizēt un attīstīt atjaunošanu un sniegt palīdzību cietušajiem, 
pievēršot īpašu vērību bērniem;

Bērni un demokrātija

42. uzsver bērnu tiesības augt brīvā un atvērtā sabiedrībā, kur tiek ievērotas cilvēktiesības un 
vārda brīvība un kur vairs netiek piemērots nāves spriedums, it sevišķi mazgadīgām 
personām;

43. uzsver, ka bērni nedemokrātiskās valstīs ir sevišķi riskantā situācijā, un aicina Komisiju 
analizēt šīs iedzīvotāju grupas stāvokli;

44. aicina Komisiju apskatīt jautājumu, kā paaugstināt bērnu un jauniešu politisko izpratni trešās 
valstīs, kur ir ierobežota demokrātija, tā, lai šie jaunieši varētu izaugt par politiski izglītotiem 
pilsoņiem;

45. aicina Komisiju uzsvērt, cik nozīmīgi ir jauniešiem būt spējīgiem brīvprātīgi paust savu 
viedokli, iesaistoties (politiskās) jaunatnes organizācijās;

Bērni un noziedzība

46. uzsver, ka valstīm nepieciešams aizsargāt bērnus, lai viņi netiktu izmantoti noziedzīgos 
nodarījumos, un veikt efektīvus tiesiskus pasākumus pret personām, kuras kriminālos nolūkos 
ļaunprātīgi izmanto bērnus;

47. aicina Komisiju visām valstīm sniegt nepieciešamo palīdzību, lai nodrošinātu, ka visu veidu 
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pedofilijas izpausmes tiek nekavējoties un efektīvi apkarotas;

48. aicina valstis veltīt visus iespējamos centienus, lai uzlabotu to līdzekļu efektivitāti, ar kuriem 
sekmīgi cīnītos ar vardarbību ģimenē un skolā un bērnu ļaunprātīgu izmantošanu.
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Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Roberta Alma Anastase, Christopher Beazley, Elmar Brok, Colm 
Burke, Michael Gahler, Jas Gawronski, Vytautas Landsbergis, 
Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten, João de Deus 
Pinheiro, Hubert Pirker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Antonio Tajani, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec, Véronique De 
Keyser, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Pasqualina 
Napoletano, Ioan Mircea Paşcu, Libor Rouček, Cristian Silviu Buşoi, 
Marco Cappato, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness 
Nicholson of Winterbourne, Samuli Pohjamo, István Szent-Iványi, 
Hanna Foltyn-Kubicka, Angelika Beer, Hélène Flautre, Tobias 
Pflüger, Maciej Marian Giertych,

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Árpád Duka-Zólyomi, Jean Spautz, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, 
Aloyzas Sakalas, Mariela Velichkova Baeva, Milan Horáček, Marie 
Anne Isler Béguin, Miguel Portas,

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā
Piezīmes (informācija pieejama tikai 
vienā valodā)
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