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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça a necessidade de dar um maior destaque à promoção dos direitos da criança nos 
diálogos políticos da UE, nas consultas e diálogos sobre direitos humanos com países 
terceiros e nas acções da UE e dos Estados-Membros relacionadas com os direitos 
humanos no seio da ONU;

2. Exorta a Comissão a integrar os direitos da criança quando adoptar acções comunitárias 
legislativas e não legislativas, tanto a nível das políticas internas como das políticas 
externas da UE, e, em particular, a promover acções e projectos externos destinados a 
combater o tráfico, a violência e o abuso sexual de crianças, a eliminação do trabalho 
infantil e a utilização de crianças em conflitos armados, bem como acções com vista a 
combater a pobreza infantil e promover o acesso universal à educação e aos serviços de 
saúde básicos;

3. Congratula-se com a proposta da Alemanha de novas orientações da UE em matéria de 
protecção e promoção dos direitos da criança; realça a importância de coordenar as futuras 
orientações a elaborar pelo Conselho com a estratégia proposta pela Comissão e encoraja 
ambas as instituições a adoptarem uma abordagem complementar em relação à protecção 
dos direitos da criança;

Registo de nascimento

4. Reconhece o direito de cada criança a ser registada no momento do nascimento, como 
reconhecimento legal da sua existência e do seu direito a adquirir uma nacionalidade e 
uma identidade, independentemente do seu sexo ou origem étnica e da nacionalidade ou 
da condição de refugiado, imigrante ou requerente de asilo dos seus pais;

5. Reconhece que as certidões de nascimento ajudam a proteger uma criança das violações 
dos direitos suscitadas pelas dúvidas acerca da sua idade ou identidade; considera que 
sistemas de registo de nascimento fiáveis dificultam o tráfico de crianças e dos seus 
órgãos, limitam a adopção ilegal e impedem que a idade das crianças seja falseada para 
fins de casamento precoce, recrutamento militar durante a menoridade, exploração sexual, 
trabalho infantil1 e tratamento judicial dos menores como adultos;

6. Realça que a “invisibilidade” das crianças não registadas aumenta a sua vulnerabilidade e 
a probabilidade de as violações dos seus direitos passarem despercebidas;

7. Lamenta a existência, em determinados países, de discriminação com base no sexo 
relativamente ao registo do nascimento, com legislações e práticas contrárias à Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, como a 
recusa do registo às mães solteiras, a recusa da nacionalidade da mãe e a discriminação no 

                                               
1 Definido no nº 1 do artigo 32º da Convenção sobre os Direitos da Criança.
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registo das raparigas não escolarizadas quando o acesso ao registo se baseia no sistema 
educativo;

8. Solicita à Comissão, às organizações de defesa dos direitos das crianças e às organizações 
de ajuda humanitária que levem a cabo acções conjuntas de sensibilização para a 
necessidade de proceder ao registo de nascimento em países terceiros; chama a atenção 
para o facto de a ausência de uma certidão de nascimento poder impedir as crianças de 
obter o reconhecimento de eventuais direitos de herança e o acesso à educação, aos 
cuidados de saúde e à assistência material do Estado; solicita a promoção de acções com 
vista a fazer com que estes serviços sejam oferecidos de forma universal até à conclusão 
do processo de registo oficial;

9. Exorta a Comissão a instar os Estados-Membros a criar sistemas permanentes de registo 
que funcionem do nível nacional ao nível de aldeia, a que toda a população, incluindo as 
pessoas que residem em zonas remotas, tenham acesso de forma gratuita, mediante, por 
exemplo, a colocação à disposição de unidades de registo móveis onde for adequado, a
formação adequada dos funcionários dos registos civis e a atribuição de recursos 
suficientes para financiar estas iniciativas;

10. Exorta a Comissão a levar a cabo investigações e a compilar dados relativos ao sexo e à 
idade, que permitam a realização de controlos;

11. Solicita às instituições comunitárias e aos Estados-Membros que aumentem os seus 
esforços para assegurar uma coordenação efectiva das políticas orientadas para o fomento 
do registo de nascimentos, em particular com a participação das Nações Unidas e das 
agências dependentes, com vista à adopção de uma agenda comum que permita uma 
resposta global e efectiva;

Crianças em conflitos armados

12. Realça a necessidade crucial de pôr em prática as directrizes da UE sobre crianças em
conflitos armados;

13. Exorta todos os países que ainda não o fizeram a ratificarem urgentemente a Convenção 
sobre os Direitos da Criança e os Protocolos Facultativos à mesma;

14. Exorta as instituições comunitárias e os Estados-Membros a promoverem a adopção de 
medidas para impedir o envolvimento de crianças em conflitos armados e exorta as 
organizações de defesa dos direitos da criança e as organizações de ajuda humanitária a 
efectuarem uma campanha de informação sobre os direitos da criança e a ajudá-las a 
voltar/permanecer na escola; salienta que a causa principal do recrutamento de crianças 
para grupos armados, seja este voluntário ou forçado, é a falta de alternativas de 
sobrevivência, pelo que insta os Estados-Membros a promoverem medidas para melhorar 
as condições de vida da população infantil;

15. Exorta os Estados-Membros a integrarem o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional nas suas legislações nacionais e a investigarem, processarem e punirem 
todos aqueles que recrutaram ilegalmente crianças para grupos ou forças armadas ou que 
as usaram para participar activamente em situações de conflito, de modo a garantir que 
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sejam efectuados todos os esforços para pôr termo à cultura de impunidade relativamente 
a esses crimes;

16. Congratula-se com a adopção, em 2006, dos Compromissos de Paris com vista a proteger 
as crianças do recrutamento ilegal ou do seu uso por forças armadas ou grupos armados, 
que são uma actualização dos Princípios da Cidade do Cabo de 1997, e exorta todos os 
países a adoptá-los;

17. Exorta a Comissão a intensificar os controlos do tráfico de armas, especialmente de armas 
que podem ser utilizadas por crianças;

18. Solicita a retirada imediata das crianças dos grupos e forças armadas, mesmo quando não 
houver uma declaração de paz formal;

19. Constata que certas ONG desenvolvem acções precoces e preventivas contra as partes 
beligerantes, incluindo as não estatais, para as convencer a não recorrer a 
crianças-soldado; constata que estas acções conseguem um certo êxito e solicita à 
Comissão que lhes dê apoio;

20. Considera que são necessárias medidas para assegurar que as crianças privadas da sua 
liberdade sejam tratadas de acordo com a legislação internacional em matéria humanitária 
e de direitos humanos, tendo em conta o seu estatuto especial de crianças, e para proibir a 
detenção de crianças juntamente com adultos, excepto no caso de pais com crianças 
pequenas; salienta, neste contexto, a necessidade de promover programas de formação 
destinados a sensibilizar os agentes e o pessoal dos sistemas jurídicos e policiais dos 
países onde se constatou a utilização rapazes e raparigas como crianças-soldado;

21. Realça a necessidade de tratar as crianças de acordo com as normas da justiça aplicáveis 
aos menores, bem como a necessidade de procurar alternativas aos procedimentos 
judiciais; solicita que as crianças sejam assistidas em tribunal por juristas com 
especialização na área do direito de menores e por advogados especialistas no domínio 
social; solicita a criação de comissões de verdade e reconciliação;

22. Solicita a reintegração e reabilitação física, social e psicológica das antigas 
crianças-soldado e de outras crianças afectadas por conflitos armados, a sua reunificação 
com as respectivas famílias, um tratamento alternativo para as crianças cuja reunificação 
não é possível, cursos de recuperação escolar e a divulgação de informação sobre o 
HIV/SIDA; salienta a necessidade de dar resposta às carências específicas das raparigas 
recrutadas com vista à sua reintegração, já que estas são frequentemente rejeitadas e 
marginalizadas da sociedade, concedendo os meios necessários para a criação de 
programas de educação, saúde sexual, apoio psicológico e mediação familiar;

23. Manifesta a sua preocupação com as dificuldades encontradas nos programas de 
reinserção social das crianças-soldado e advoga a adopção de acções precoces e 
preventivas;

24. Realça a necessidade de os Estados-Membros adoptarem acções diplomáticas conjuntas 
sempre que houver relatos de recrutamento de crianças para unidades militares ou grupos 
armados;
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Crianças imigrantes, refugiadas e deslocadas internamente

25. Salienta a importância de restaurar os serviços sociais de base para dar uma resposta 
efectiva aos menores deslocados, incluindo não apenas o acesso à água e aos alimentos,
mas também a cuidados médicos para os menores e as mães, como a prestação de serviços 
básicos de saúde sexual e reprodutiva;

26. Insiste no papel da educação, que deve ser garantida em condições de igualdade e sem o 
recurso à violência ou a castigos corporais; exorta a Comissão a conceder os recursos 
necessários para impedir qualquer tipo de violência nas comunidades de refugiados e, em 
especial, a violência com base na diferença entre os sexos e a exploração sexual, através 
da instituição de programas de educação e sensibilização em matéria de género, direitos 
humanos, saúde sexual e reprodutiva, mutilação genital feminina e HIV/SIDA, destinados 
a menores de ambos os sexos;

27. Realça que existe uma discrepância entre o que a lei exige e a prática no que respeita à 
aplicação dos instrumentos de asilo europeus e que subsistem diferenças enormes na 
forma como são tratadas as crianças com o estatuto de refugiado nos diferentes 
Estados-Membros; 

28. Realça que 5% dos requerentes de asilo são menores não acompanhados, o que demonstra
a necessidade de designar tutores legais bem formados para representar os interesses das 
crianças não acompanhadas após a sua chegada ao país de acolhimento; solicita uma 
melhoria das condições de vida das crianças nas instalações de acolhimento; manifesta a 
sua desilusão pela falta de processos de asilo sensíveis às necessidades crianças;

29. Chama a atenção para o facto de muitos dos riscos que as crianças refugiadas enfrentam 
serem iguais aos das crianças que foram obrigadas a deslocar-se dentro das fronteiras dos 
respectivos países;

30. Insiste em que as crianças só devem ser devolvidas ao seu país de origem se for 
assegurada a sua segurança, e realça a necessidade de localização das famílias e de 
reagrupamento familiar; salienta que é necessário proibir o seu regresso quando houver 
perigo de as crianças sofrerem danos graves, devido, por exemplo, ao trabalho infantil, à
exploração ou violência sexual, ao risco de mutilação genital feminina, à exclusão social 
ou ao envolvimento em conflitos armados;

31. Realça a necessidade de melhorar a recolha de dados sobre as crianças que requerem o 
estatuto de refugiado, as crianças que residem ilegalmente no território de outro país mas 
não requerem o estatuto de refugiado, o desfecho dos processos de asilo e o futuro das 
crianças na sequência da adopção de uma decisão definitiva positiva ou negativa acerca 
do seu pedido de asilo, para que elas não desapareçam na obscuridade ou sejam vítimas 
de acções criminosas;

32. Salienta as consequências negativas da emigração e a situação precária das crianças 
abandonadas nos seus países pelos pais que emigraram; realça a necessidade de assegurar 
total assistência, integração e educação dessas crianças, bem como de reintegração na 
família, sempre que possível;
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33. Exorta os Estados-Membros a tomarem medidas urgentes contra os grupos criminosos 
organizados responsáveis pelo tráfico de pessoas e pelo tráfico de crianças;

34. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem a situação dos milhares de 
crianças de rua e de crianças obrigadas a mendigar como um problema social grave 
relacionado com os direitos humanos, e solicita que sejam tomadas medidas para resolver
esta situação; exorta igualmente os Estados-Membros a adoptarem sanções contra os 
responsáveis pelo aviltamento das crianças obrigadas a mendigar;

Crianças em situações de emergência e pós-crise e crianças vítimas de trabalho infantil

35. Solicita que a ajuda humanitária da CE tome em consideração as necessidades específicas 
das crianças e das suas famílias, bem como os seus direitos em situações de emergência, 
de crise e de pós-crise, especialmente as necessidades dos menores que enfrentam
maiores riscos nestas situações, como as crianças deficientes, as vítimas de violência com 
base no sexo, os órfãos e os menores não acompanhados;

36. Exorta a Comissão a lançar mecanismos de prevenção e de informação sobre o modo 
como actuar em situações de emergência em zonas de risco, dando particular atenção à 
formação dos menores e das autoridades responsáveis por cuidar deles;

37. Realça a necessidade de dar continuidade às medidas de emergência e de estabelecer a 
base para a recuperação e o desenvolvimento das zonas afectadas, dando especial atenção 
aos cuidados facultados aos menores e às mulheres;

38. Realça que a ausência de uma solução definitiva para os conflitos latentes cria uma 
situação na qual não é respeitado o Estado de direito e são cometidas violações dos 
direitos humanos nas áreas em questão; considera que isto constitui um obstáculo 
importante para assegurar o respeito de todos os direitos da criança; solicita a adopção de 
medidas para dar resposta às necessidades específicas das crianças e das suas famílias nas 
zonas de conflitos latentes;

39. Exorta a Comissão a melhorar a integração de medidas a favor da educação na sua 
política humanitária e nos processos de resposta, bem como na sua política de cooperação 
para o desenvolvimento;

40. Exorta a Comissão e o Conselho a incluírem os esforços para combater o trabalho infantil 
nas suas políticas humanitária e comercial;

41. Solicita à Comissão que tome em consideração, nas suas acções de ajuda humanitária em 
situações de emergência, o papel que cabe à mulher e a sua capacidade para a 
organização e o desenvolvimento das tarefas de reconstrução e socorro às pessoas 
afectadas, sobretudo a população infantil;

Crianças e democracia

42. Realça o direito das crianças a crescerem numa sociedade livre e aberta, na qual sejam 
respeitados os direitos humanos e a liberdade de expressão e na qual tenha sido abolida a 
pena de morte e, em particular, a sua aplicação aos menores;
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43. Realça que a posição das crianças nos países não democráticos é bastante precária e 
solicita à Comissão que tenha em conta este grupo da população;

44. Solicita à Comissão que examine as possibilidades de aumentar o grau de sensibilização 
política das crianças e dos jovens nos países terceiros onde a democracia é cerceada, para 
que estes jovens se possam tornar cidadãos politicamente conscientes;

45. Solicita à Comissão que insista na importância de os jovens poderem fazer ouvir a sua 
voz de forma voluntária através de organizações (políticas) de jovens;

Crianças e delinquência

46. Realça a necessidade de os Estados protegerem as crianças da sua utilização em actos 
criminosos e tomarem medidas judiciais eficazes contra os que usarem ou tirarem partido 
de crianças para fins criminosos;

47. Exorta a Comissão a dar a todos os países a ajuda necessária para assegurar que o 
combate a todas as formas de pedofilia seja levado a cabo de forma urgente e eficaz;

48. Exorta os países a envidarem todos os esforços para melhorar a eficácia dos mecanismos 
destinados a abordar eficazmente os abusos e a violência doméstica e escolar.
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