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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla potrzebę nadania większego znaczenia wspieraniu praw dziecka 
w prowadzonych przez UE dialogach politycznych, dialogach i konsultacjach z 
państwami trzecimi na temat praw człowieka oraz prowadzonych pod egidą ONZ 
działaniach UE i państw członkowskich na rzecz praw człowieka;

2. wzywa Komisję do uwzględniania praw dziecka przy opracowywaniu legislacyjnych i 
nielegislacyjnych działań WE zarówno w wewnętrznej, jak i zewnętrznej polityce UE, 
a w szczególności do wspierania zewnętrznych projektów i działań dotyczących 
zwalczania handlu dziećmi, przemocy wobec dzieci i ich wykorzystywania seksualnego, 
likwidacji pracy dzieci i wykorzystywania ich w konfliktach zbrojnych, a także 
zwalczania ubóstwa dzieci i propagowania powszechnego dostępu do edukacji 
i podstawowej opieki zdrowotnej;

3. z zadowoleniem przyjmuje niemiecką propozycję nowych wytycznych UE w dziedzinie 
ochrony i propagowania praw dzieci; podkreśla znaczenie koordynacji przyszłych 
wytycznych Rady oraz strategii proponowanej przez Komisję i zachęca obie instytucje do 
przyjęcia wzajemnie uzupełniającego się podejścia do ochrony praw dziecka;

Rejestracja narodzin

4. uznaje prawo każdego dziecka do rejestracji po urodzeniu jako prawnego uznania jego 
istnienia oraz prawo do uzyskania obywatelstwa i tożsamości, niezależnie od płci lub 
pochodzenia etnicznego, a także od narodowości lub statusu (uchodźcy, imigranta lub 
osoby ubiegającej się o azyl) jego rodziców;

5. uznaje, że akty urodzenia ułatwiają ochronę dziecka przed naruszaniem jego praw 
wynikającym z wątpliwości dotyczących jego wieku lub tożsamości, uważa, że rzetelne 
systemy rejestracji urodzeń utrudniają handel dziećmi i ich organami, ograniczają 
nielegalną adopcję, uniemożliwiają zawyżanie wieku dzieci celem wczesnego zawierania 
małżeństw, powołania do służby wojskowej poniżej dopuszczalnego wieku, 
wykorzystywania seksualnego, zmuszania do pracy1 oraz traktowania nieletnich 
stających przed sądem jak dorosłych;

6. podkreśla fakt, że „niewidzialność” nieobjętych rejestracją dzieci zwiększa stopień ich 
narażenia i prawdopodobieństwo naruszenia ich praw w sposób niezauważony;

7. ubolewa z powodu występującej w niektórych krajach przy rejestracji urodzeń 
dyskryminacji ze względu na płeć, a także z powodu istniejącego ustawodawstwa i 
praktyk sprzecznych z Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet, w tym odmowy rejestracji dzieci samotnych matek, odmowy przyznania 

                                               
1 określonego w art. 32 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka
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narodowości matki i dyskryminacji spotykanej przy rejestracji dziewczynek nieobjętych 
edukacją szkolną, tam gdzie dostęp do rejestracji bazuje na systemie edukacji;

8. apeluje do Komisji i organizacji zajmujących się ochroną praw dzieci oraz pomocą 
humanitarną, aby włączyły się w akcję zwiększania świadomości potrzeby rejestracji 
urodzeń w państwach trzecich; zauważa, że brak aktu urodzenia może uniemożliwić 
dzieciom uznanie ich prawa do dziedziczenia, dostęp do oświaty, świadczeń zdrowotnych 
lub pomocy materialnej państwa; wzywa do propagowania działań zapewniających 
powszechną dostępność takich świadczeń do czasu zakończenia procesu wpisu do 
oficjalnego rejestru;

9. apeluje do Komisji o nakłanianie państw do tworzenia stałych systemów rejestracji 
działających od szczebla ogólnokrajowego po szczebel poszczególnych miejscowości, 
dostępnych bezpłatnie dla całej ludności, również ludności z odległych rejonów, poprzez 
m.in. zapewnienie, w miarę potrzeby, mobilnych jednostek rejestracyjnych, zapewnienie 
odpowiednich szkoleń dla urzędników stanu cywilnego oraz przeznaczenie 
wystarczających środków na sfinansowanie tych inicjatyw;

10. wzywa Komisję do prowadzenia badań i zbierania danych związanych z płcią i wiekiem, 
aby umożliwić prowadzenie monitoringu;

11. wzywa instytucje Wspólnoty i państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz 
rzeczywistej koordynacji polityki zachęcania do rejestracji urodzeń, szczególnie z 
udziałem ONZ i właściwych zależnych od niej agencji, z myślą o uzgodnieniu wspólnego 
planu prac, sprzyjającemu skutecznemu działaniu na skalę światową;

Dzieci w konfliktach zbrojnych

12. podkreśla bezwzględną konieczność wdrożenia wytycznych UE w sprawie dzieci w 
konfliktach zbrojnych;

13. apeluje do wszystkich państw, które jeszcze tego nie uczyniły, o pilne ratyfikowanie 
Konwencji o prawach dziecka wraz z protokołami fakultatywnymi;

14. wzywa instytucje Wspólnoty i państwa członkowskie, by zachęcały do przyjęcia środków 
zapobiegających uczestnictwu dzieci w konfliktach zbrojnych oraz apeluje do organizacji 
zajmujących się ochroną praw dzieci oraz pomocą humanitarną o prowadzenie akcji 
informacyjnej o przysługujących dzieciom prawach oraz o udzielanie dzieciom pomocy 
w powrocie do nauki lub jej kontynuacji; podkreśla, że korzenie rekrutacji dzieci do grup 
zbrojnych, dobrowolnej lub pod przymusem, tkwią głównie w braku innych możliwości 
przetrwania oraz wzywa w związku z tym państwa członkowskie do propagowania 
działań na rzecz poprawy warunków życia dzieci;

15. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia Rzymskiego Statutu Międzynarodowego 
Trybunału Karnego do prawa krajowego oraz do prowadzenia dochodzeń w sprawie 
wszystkich osób, które bezprawnie werbowały dzieci do sił zbrojnych lub grup zbrojnych 
lub wykorzystywały je do czynnego udziału w sytuacjach konfliktowych, do ścigania i 
karania ich, a tym samym do dołożenia wszelkich starań, by położyć kres bezkarności 
sprawców tych przestępstw;
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16. wyraża zadowolenie z przyjęcia „Zobowiązań paryskich do ochrony dzieci przed ich 
bezprawnym werbowaniem do sił zbrojnych lub ich wykorzystywaniem przez siły 
zbrojne lub grupy zbrojne” z 2006 r. jako aktualizacji zasad kapsztadzkich z 1997 r. oraz 
wzywa wszystkie państwa do ich przyjęcia;

17. wzywa Komisję do wzmocnienia kontroli handlu bronią, w szczególności bronią lekką, 
której mogą używać dzieci;

18. apeluje o natychmiastowe usunięcie dzieci z grup i sił zbrojnych nawet w przypadku 
braku rozejmu;

19. zauważa, że niektóre organizacje pozarządowe prowadzą wczesne działania prewencyjne 
skierowane do walczących stron, w tym pochodzących z innych krajów, przekonując je, 
by nie wykorzystywały dzieci jako żołnierzy; odnotowuje fakt, że działania te odnoszą 
pewien sukces i zwraca się do Komisji o ich wspieranie;

20. uważa za konieczne wprowadzenie środków zmierzających do zapewnienia dzieciom 
pozbawionym wolności traktowania zgodnego z międzynarodowym prawem 
humanitarnym i z przepisami w zakresie praw człowieka, z uwzględnieniem ich 
specjalnego statusu jako dzieci, oraz do wprowadzenia zakazu przetrzymywania dzieci 
wraz z dorosłymi, za wyjątkiem rodziców z małymi dziećmi; w związku z tym podkreśla 
konieczność wspierania programów kształcenia mających na celu uświadamianie 
funkcjonariuszy i pracowników wymiaru sprawiedliwości i policji w krajach, w których 
odnotowano wykorzystywanie chłopców i dziewczynek w oddziałach zbrojnych;

21. podkreśla konieczność traktowania dzieci zgodnie z zasadami wymiaru sprawiedliwości 
wobec nieletnich oraz konieczność szukania rozwiązań alternatywnych dla postępowania 
sądowego; apeluje o udział wyspecjalizowanych prokuratorów ds. nieletnich i 
adwokatów zajmujących się prawem społecznym w sprawach, w których przed sądem 
stają dzieci; apeluje o powołanie komisji prawdy i pojednania;

22. apeluje o reintegrację i rehabilitację fizyczną, społeczną i psychologiczną dzieci – byłych 
żołnierzy oraz pozostałych dzieci poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych, o 
ich połączenie z rodziną, o opiekę zastępczą dla dzieci, w przypadku których powrót do 
rodziny jest niemożliwy, o zapewnienie im szkolnych zajęć wyrównawczych oraz o 
rozpowszechnianie informacji na temat HIV/AIDS; podkreśla konieczność zajęcia się 
szczególnymi niedostatkami reintegracji dziewczynek żołnierzy, czasami odrzucanych i 
spychanych na margines społeczeństwa, poprzez przeznaczenie konkretnych środków na 
tworzenie programów w zakresie edukacji, zdrowia seksualnego, wsparcia 
psychologicznego i mediacji rodzinnej;

23. wyraża zaniepokojenie z powodu trudności napotykanych w programach reintegracji 
społecznej dzieci żołnierzy i apeluje o prowadzenie wczesnych działań prewencyjnych;

24. podkreśla konieczność podjęcia przez państwa członkowskie Unii wspólnej akcji
dyplomatycznej w każdym przypadku uzyskania wiadomości o werbowaniu dzieci do 
jednostek wojskowych lub grup zbrojnych;

Dzieci będące imigrantami, uchodźcami lub wewnętrznymi uchodźcami
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25. podkreśla znaczenie przywrócenia podstawowych usług socjalnych, aby skutecznie 
pomagać wysiedlonym dzieciom, obejmujących nie tylko dostęp do wody i żywności, ale 
również dostęp dzieci i ich matek do opieki medycznej, w tym świadczenie 
podstawowych usług związanych ze zdrowiem seksualnym i rozrodczym;

26. zwraca uwagę na rolę edukacji, która powinna urzeczywistniać zasadę równości i w 
której nie należy stosować przemocy lub kar cielesnych; apeluje do Komisji 
o przeznaczenie niezbędnych środków na zapobieganie wszelkim formom przemocy we 
wspólnotach uchodźców, w szczególności przemocy związanej z płcią i 
wykorzystywaniu seksualnemu, poprzez tworzenie skierowanych do dzieci obu płci 
programów edukacyjnych i uświadamiających w zakresie płci, praw człowieka, zdrowia 
seksualnego i rozrodczego, okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz HIV/AIDS;

27. podkreśla rozbieżność między wymogami prawa a faktycznym działaniem w zakresie 
wdrażania europejskich instrumentów dotyczących azylu; podkreśla także utrzymujące 
się olbrzymie różnice w sposobie traktowania dzieci o statusie uchodźców w 
poszczególnych państwach członkowskich;

28. podkreśla fakt, iż 5% osób ubiegających się o azyl stanowią osoby małoletnie bez opieki, 
co wskazuje na konieczność wyznaczenia dobrze wyszkolonych opiekunów prawnych 
dla dzieci bez opieki po ich przybyciu do państwa przyjmującego w celu działania w 
najlepszym interesie dziecka; apeluje o poprawę warunków życia dzieci w rodzinach 
przyjmujących; wyraża rozczarowanie brakiem procedur azylowych uwzględniających 
dzieci;

29. zauważa, że wiele niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci będące uchodźcami, w 
równym stopniu dotyczy dzieci, które siłą przesiedlono w granicach własnego państwa;

30. nalega, by dzieci odsyłano do krajów pochodzenia wyłącznie w przypadku, gdy 
zapewniono im bezpieczeństwo i ochronę, oraz podkreśla konieczność poszukiwania 
członków rodzin i ich ponownego łączenia; podkreśla konieczność zakazu powrotu 
dziecka do kraju pochodzenia w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wyrządzenia 
mu poważnej krzywdy, poprzez na przykład zmuszanie go do pracy, wykorzystywanie 
seksualne, przemoc lub ryzyko okaleczenia żeńskich narządów płciowych, wykluczenia 
społecznego lub zaangażowania w konflikt zbrojny;

31. podkreśla konieczność poprawy gromadzenia danych na temat dzieci ubiegających się o 
status uchodźcy, dzieci nielegalnie przebywających na terytorium innego państwa, lecz 
nieubiegających się o status uchodźcy, o wyniku procedury azylowej oraz o przyszłości 
takich dzieci po podjęciu ostatecznej pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie ich 
wniosku o azyl, aby dzieci takie nie popadły w zapomnienie lub nie stały się ofiarami 
przestępstw;

32. podkreśla negatywne konsekwencje emigracji i niepewną sytuację dzieci, które 
emigrujący rodzice pozostawili same w kraju; zaznacza potrzebę zapewnienia takim 
dzieciom kompleksowej opieki, integracji i edukacji, a także jak najszybszego 
ponownego połączenia rodziny;

33. wzywa państwa członkowskie do pilnego podjęcia działań przeciwko zorganizowanym 
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grupom przestępczym nielegalnie przerzucającym ludzi przez granice i przeciwko 
osobom odpowiedzialnym za handel dziećmi;

34. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, by uznały problem tysięcy dzieci 
żyjących na ulicy i dzieci zmuszanych do żebrania za poważną bolączkę społeczną i 
istotną kwestię z zakresu praw człowieka oraz wzywa do podjęcia działań zmierzających 
do rozwiązania tych problemów; wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji 
wobec osób odpowiedzialnych za poniżanie dzieci zmuszanych do żebrania;

Dzieci w sytuacji zagrożenia i w sytuacji pokryzysowej oraz dzieci będące ofiarami pracy 
dzieci

35. apeluje do służb ds. pomocy humanitarnej WE o uwzględnienie szczególnych potrzeb 
dzieci i ich rodzin, a także praw dzieci w sytuacji zagrożenia, w sytuacji kryzysowej i 
pokryzysowej, w szczególności potrzeb dzieci, które w tego typu sytuacjach wystawione 
są na największe zagrożenia, takich jak dzieci niepełnosprawne, ofiary przemocy 
związanej z płcią, sieroty i dzieci bez opieki;

36. wzywa Komisję do wspierania mechanizmów działań zapobiegawczych i informowania 
o sposobach postępowania w sytuacjach kryzysowych na obszarach objętych ryzykiem, 
ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i organów odpowiedzialnych za opiekę 
nad nimi;

37. podkreśla konieczność zachowania ciągłości środków kryzysowych i tworzenia przy ich 
pomocy podstawy dla odbudowy i rozwoju stref objętych sytuacjami kryzysowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi i kobietami;

38. podkreśla, że brak ostatecznego rozwiązania zadawnionych konfliktów tworzy sytuację, 
w której zasady państwa prawa są odsuwane na drugi plan, a w strefach objętych tymi 
konfliktami dochodzi do łamania praw człowieka, oraz że stanowi to poważną 
przeszkodę dla zapewnienia i poszanowania praw dziecka; wzywa do podjęcia działań 
zmierzających do zaspokojenia szczególnych potrzeb dzieci i ich rodzin w strefach 
zadawnionych konfliktów;

39. wzywa Komisję do lepszego włączenia oświaty do polityki humanitarnej oraz procedur 
reagowania, a także do polityki współpracy na rzecz rozwoju;

40. nalega, by Komisja i Rada włączyły do swojej polityki humanitarnej i handlowej wysiłki 
na rzecz zwalczania przymusowej pracy dzieci;

41. zwraca się do Komisji o uwzględnianie w pomocy humanitarnej w sytuacjach 
kryzysowych właściwej roli kobiet oraz ich umiejętności organizacji i prowadzenia zadań 
w zakresie odbudowy i niesienia pomocy ofiarom, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci;

Dzieci a demokracja

42. podkreśla prawo dzieci do wyrastania w wolnym i otwartym społeczeństwie, w którym 
przestrzega się praw człowieka i wolności wypowiedzi i nie wydaje wyroków śmierci, 
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zwłaszcza wobec nieletnich;

43. podkreśla, że sytuacja dzieci w państwach niedemokratycznych jest bardzo niepewna i 
wzywa Komisję, by zwróciła szczególną uwagę na tę grupę;

44. wzywa Komisję do zajęcia się kwestią podnoszenia świadomości politycznej dzieci i 
młodych ludzi w państwach trzecich o ograniczonym poziomie demokracji, aby ci młodzi 
ludzie mogli wyrosnąć na świadomych politycznie obywateli;

45. wzywa Komisję, by podkreślała znaczenie dania młodym ludziom możliwości 
swobodnego wyrażania swoich opinii poprzez (polityczne) organizacje młodzieżowe;

Dzieci a przestępczość

46. podkreśla potrzebę ochrony dzieci przez państwo przed wykorzystywaniem 
w działalności przestępczej i potrzebę podejmowania skutecznych środków sądowych 
przeciwko osobom wykorzystującym dzieci do celów przestępczych lub ciągnącym z 
tego korzyści;

47. wzywa Komisję, aby dostarczała wszystkim państwom pomocy niezbędnej do 
zapewnienia pilnego i skutecznego prowadzenia walki ze wszystkimi formami pedofilii;

48. wzywa państwa do podjęcia wszelkich wysiłków w celu poprawy skuteczności 
instrumentów pozwalających na efektywne przeciwdziałanie przemocy i maltretowaniu 
w domu i w szkole.
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Hanna Foltyn-Kubicka, Angelika Beer, Hélène Flautre, Tobias 
Pflüger, Maciej Marian Giertych

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

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

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego
Uwagi (dane dostępne tylko w jednym 
języku)
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