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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază necesitatea de a se acorda o importanţă sporită promovării drepturilor copilului în 
dialogurile politice ale UE, în dialogurile şi consultările privind drepturile omului purtate cu 
ţări terţe şi în acţiunile UE şi ale statelor membre în contextul luptei de apărare a drepturilor 
omului în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite ;

2. invită Comisia să integreze drepturile copilului atât în politicile interne ale UE cât şi în cele 
externe când se elaborează măsuri CE legislative sau nelegislative şi, în special, să promoveze 
proiecte şi acţiuni externe pentru combaterea traficului de copii, a violenţei şi a abuzurilor 
sexuale asupra copiilor, pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor şi a folosirii 
acestora în conflictele armate şi pentru acţiuni de combatere a sărăciei în rândul copiilor şi de 
promovare a accesului universal la educaţie şi la servicii de sănătate de bază;

3. salută propunerea Germaniei de noi linii directoare UE în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului; subliniază importanţa coordonării viitoarelor linii directoare, ce urmează 
a fi publicate de Consiliu, cu strategia propusă de Comisie şi încurajează ambele instituţii să 
adopte o abordare complementară privind protecţia drepturilor copilului;

Înregistrarea naşterii

4. recunoaşte dreptul oricărui copil de a fi înregistrat la naştere, ca o recunoaştere juridică a 
existenţei sale şi a dreptului său de a obţine cetăţenie şi identitate, indiferent de sex, origine 
etnică, naţionalitatea sau statutul de refugiat, imigrant sau solicitant de azil al părinţilor;

5. admite că posesia unui certificat de naştere contribuie la protecţia copilului împotriva 
încălcării drepturilor sale, care apare ca urmare a incertitudinii cu privire la vârsta sau 
identitatea copilului; consideră că sistemele fiabile de înregistrare la naştere împiedică traficul 
de copii şi de organe, frânează adopţia ilegală şi împiedică supraestimarea vârstei copiilor în 
scopul căsătoriei precoce, recrutării militare a minorilor, exploatării sexuale, exploatării 
copiilor prin muncă1 şi aplicării aceluiaşi tratament judiciar minorilor ca şi adulţilor;

6. subliniază faptul că „invizibilitatea” copiilor neînregistraţi măreşte vulnerabilitatea acestora şi 
posibilitatea ca încălcările drepturilor lor să treacă neobservate;

7. deploră existenţa unei discriminări sexuale legate de înregistrarea naşterilor în unele ţări, cu 
legi şi practici care sunt contrare Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor, şi care includ refuzul înregistrării în cazul mamelor singure, 
refuzul naţionalităţii mamei şi discriminarea la înregistrarea fetelor fără educaţie şcolară, 
atunci când accesul la înregistrare se bazează pe sistemul de educaţie;

                                               
1 definită la articolul 32 alineatul (1) din Convenţia privind drepturile copilului
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8. invită atât Comisia, cât şi organizaţiile pentru drepturile copilului şi organizaţiile pentru ajutor 
umanitar, să-şi combine eforturile pentru a contribui la sensibilizarea cu privire la necesitatea 
înregistrării naşterilor în ţări terţe; ia act de faptul că absenţa unui certificat de naştere poate 
împiedica recunoaşterea unor posibile drepturi de moştenire şi accesul copiilor la învăţământ, 
asistenţă medicală şi asistenţă materială din partea statului ; solicită promovarea unor măsuri 
care să asigure prestarea universală a unor astfel de servicii până la completarea procesului 
oficial de înregistrare;

9. invită Comisia să îndemne statele să stabilească sisteme permanente de înregistrare, 
operaţionale de la nivel naţional până la nivel de sat, gratuite pentru întreaga populaţie, 
inclusiv pentru persoanele care locuiesc în zone îndepărtate, printre altele, prin asigurarea, 
unor birouri mobile de înregistrare unde este cazul şi a unei formări adecvate pentru 
funcţionarii din birourile de înregistrare şi alocarea de resurse suficiente pentru finanţarea 
acestor iniţiative;

10.  invită Comisia să efectueze cercetări şi să culeagă informaţii referitoare la sex şi la vârstă 
pentru a facilita efectuarea monitorizării;

11. invită instituţiile comunitare şi statele membre să-şi intensifice eforturile pentru a asigura o 
coordonare eficientă a politicilor de încurajare a înregistrării naşterilor, în special prin 
implicarea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a agenţiilor subordonate acesteia, cu scopul de a 
ajunge la un acord privind o agendă de lucru comună care să producă o reacţie eficientă şi 
universală;

Copiii în conflictele armate

12. subliniază necesitatea crucială de punere în aplicare a Orientărilor UE cu privire la situaţia 
copiilor în conflicte armate;

13. invită toate statele care încă nu au ratificat Convenţia privind drepturile copilului şi 
protocoalele opţionale anexate, să facă acest lucru de urgenţă;

14. îndeamnă instituţiile comunitare şi statele membre să încurajeze adoptarea unor măsuri care 
să împiedice implicarea copiilor în conflicte armate şi invită organizaţiile pentru drepturile 
copiilor şi pentru ajutor umanitar să ducă o campanie de informare asupra drepturilor copiilor 
şi să ajute copiii să se întoarcă sau să rămână în sistemul de învăţământ; subliniază faptul că la 
baza înrolării copiilor în grupurile armate, indiferent dacă e forţată sau nu, stă lipsa unei căi de 
supravieţuire alternative şi îndeamnă, prin urmare, statele membre să încurajeze măsurile de 
ameliorare a condiţiilor de viaţă ale populaţiei infantile;

15. îndeamnă statele membre să adopte în legislaţiile lor naţionale Statutul de la Roma al 
Tribunalului Penal Internaţional şi să investigheze, să urmărească penal şi să pedepsească 
toate persoanele care recrutează ilegal copii în forţe sau grupuri armate sau care îi obligă să 
participe activ la situaţii de conflict, cu scopul de a se asigura că sunt depuse toate eforturile 
pentru a se pune capăt culturii impunităţii în ceea ce priveşte aceste infracţiuni;

16. salută adoptarea în 2006 a „Angajamentelor de la Paris privind protecţia copiilor împotriva 
recrutării ilegale sau folosirii în forţe armate sau grupuri armate” ca o actualizare a 
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Principiilor de la Cape Town din 1997 şi îndeamnă toate statele să le adopte;

17. invită Comisia să intensifice controalele în domeniul comerţului cu arme, în special arme 
uşoare care pot fi folosite de copii;

18. solicită îndepărtarea imediată a copiilor din grupuri/forţe armate, chiar şi atunci când nu există 
o declaraţie oficială de pace;

19. observă că unele ONG-uri dezvoltă măsuri timpurii şi preventive împotriva beligeranţilor, 
inclusiv cei neresortisanţi, pentru a-i convinge să nu folosească copii drept soldaţi; ia act de 
faptul că aceste acţiuni au un oarecare succes şi solicită Comisiei să le sprijine;

20. consideră că sunt necesare măsuri prin care să se asigure tratamentul copiilor lipsiţi de 
libertate în conformitate cu legislaţia internaţională în domeniul umanitar şi al drepturilor 
omului, luându-se în considerare statutul lor special de copii, precum şi măsuri prin care să se 
interzică detenţia copiilor împreună cu adulţii, cu excepţia părinţilor cu copii mici; în acest 
sens, subliniază necesitatea promovării unor programe de formare, destinate sensibilizării 
agenţilor şi personalului din sistemele juridice şi poliţieneşti, în ţările în care s-a constatat 
utilizarea fetelor sau băieţilor soldaţi;

21. subliniază necesitatea tratării copiilor în conformitate cu normele justiţiei pentru minori, 
precum şi necesitatea căutării de alternative la procedurile judiciare existente; solicită ca 
procurori specializaţi în justiţia pentru minori şi avocaţi ce activează în domeniul dreptului 
social să îi asiste pe copii în instanţă; solicită stabilirea de comisii de „adevăr şi reconciliere”;

22. solicită reintegrarea şi reabilitarea fizică, socială şi psihologică a foştilor copii soldaţi şi a altor 
copii afectaţi de conflicte armate, reunificarea acestora cu familiile lor, îngrijirea alternativă în 
cazurile în care reunificarea nu poate fi realizată, cursuri educative de recuperare şi difuzarea 
de informaţii privind HIV/SIDA; subliniază necesitatea de a se rezolva carenţele specifice 
reintegrării fetelor soldaţi, care sunt câteodată repudiate şi marginalizate din punct de vedere 
social, prin alocarea de resurse speciale pentru a realiza programe de educaţie, sănătate 
sexuală, sprijin psihologic şi mediere familială;

23. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la dificultăţile întâmpinate în programele de reintegrare 
socială a copiilor soldaţi şi solicită adoptarea unor măsuri timpurii şi preventive;

24. subliniază necesitatea ca statele membre să ia măsuri diplomatice comune acolo unde se 
constată recrutarea copiilor în unităţi militare sau grupuri armate;

Copiii imigranţi, refugiaţi sau strămutaţi intern

25. subliniază importanţa restaurării serviciilor sociale de bază, pentru a asigura o îngrijire 
eficientă a minorilor strămutaţi, incluzând nu numai accesul la apă şi hrană, ci şi la îngrijire 
medicală pentru minori şi mame, inclusiv acordarea de servicii de sănătate sexuală şi 
reproductivă de bază;

26. atrage atenţia asupra rolului educaţiei, care ar trebui să fie egalitară şi fără să facă apel la 
violenţă sau pedepse corporale; îndeamnă Comisia să aloce resursele necesare pentru a 
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preîntâmpina violenţa de orice fel în comunităţile de refugiaţi, în special violenţa pe criterii de 
sex şi exploatarea sexuală, prin realizarea de programe de educare şi conştientizare privind 
chestiunile sexuale, drepturile omului, sănătatea sexuală şi reproductivă, mutilarea genitală a 
femeilor şi HIV/SIDA, destinate minorilor de ambele sexe;

27. subliniază că există o discrepanţă între cerinţele legislaţiei şi punerea în practică propriu-zisă 
în domeniul implementării instrumentelor europene privind azilul, şi că există în continuare 
diferenţe enorme în modul în care copii cu statut de refugiat sunt trataţi în diferite state 
membre;

28.  pune în evidenţă faptul că 5% din solicitanţii de azil sunt minori neînsoţiţi, ceea ce indică 
necesitatea de a numi tutori legali bine pregătiţi pentru copiii neînsoţiţi, care să le reprezinte 
interesele, la ajungerea acestora în ţara gazdă; solicită îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
pentru copiii aflaţi în structurile de primire; îşi exprimă dezamăgirea cu privire la lipsa unor 
proceduri de azil adaptate copiilor;

29.  observă că multe din riscurile cu care sunt confruntaţi copiii refugiaţi sunt valabile şi în cazul 
copiilor care au fost strămutaţi cu forţa pe teritoriul propriilor lor ţări;

30.  insistă asupra obligaţiei de a trimite înapoi copiii în ţările de origine numai când siguranţa şi 
securitatea acestora sunt asigurate şi subliniază necesitatea regăsirii familiei şi reîntregirii 
acesteia; subliniază că întoarcerea copiilor trebuie interzisă când există pericolul unei 
vătămări grave, de exemplu, prin exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală, violenţa sau 
riscul mutilării genitale a femeilor, excluderea socială sau implicarea în conflicte armate;

31.  subliniază necesitatea de a îmbunătăţi modul de colectare a datelor privind copiii care solicită 
statutul de refugiat, copiii care rezidă ilegal pe teritoriul unui alt stat fără a solicita statutul de 
refugiat, rezultatul procedurilor de acordare de azil şi viitorul acestor copii după adoptarea 
unei decizii finale pozitive sau negative cu privire la cererea de azil, pentru a garanta că astfel 
de copii nu dispar în obscuritate sau devin victime ale criminalităţii;

32.  subliniază consecinţele negative ale emigrării şi situaţia precară a copiilor lăsaţi singuri în 
ţările lor de părinţi care au emigrat; subliniază necesitatea de a se asigura unor astfel de copii 
o îngrijire, integrare şi educaţie cuprinzătoare, cât şi reintegrarea în familie atunci când acest 
lucru este posibil;

33. invită statele membre să ia măsuri urgente împotriva grupurilor criminale organizate care fac 
contrabandă cu fiinţe umane şi a celor responsabili pentru traficul de copii;

34. solicită Comisiei şi statelor membre să recunoască miile de copii ai străzii şi copii forţaţi să 
cerşească drept o chestiune serioasă din punct de vedere social şi al drepturilor omului şi 
solicită luarea de măsuri pentru rezolvarea acesteia; solicită, de asemenea, statelor membre să 
introducă sancţiuni împotriva celor responsabili pentru înjosirea copiilor forţaţi să cerşească;

Copiii în situaţii de urgenţă şi de post-criză şi copiii care sunt victime ale exploatării prin 
muncă
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35.  solicită ca ajutorul umanitar din partea CE să ia în considerare nevoile specifice ale copiilor şi 
ale familiilor acestora, cât şi drepturile copiilor în situaţii de urgenţă, criză şi post-criză, în 
special pe cele ale minorilor care se confruntă cu cele mai mari riscuri în astfel de situaţii, 
cum ar fi copiii cu handicap, victimele violenţei sexuale, orfanii şi minorii neînsoţiţi;

36. îndeamnă Comisia să promoveze mecanisme pentru activităţi de prevenire şi informare 
privind modul de acţiune în situaţii de urgenţă în zone de risc, o atenţie deosebită acordându-
se formării minorilor şi autorităţilor responsabile pentru îngrijirea lor; 

37. subliniază necesitatea de a asigura continuitatea măsurilor de urgenţă şi de a pune bazele 
regenerării şi dezvoltării zonelor afectate, cu o preocupare specială pentru îngrijirea minorilor 
şi femeilor;

38. subliniază faptul că lipsa unei soluţionări finale a conflictelor îngheţate creează o situaţie în 
care statul de drept este neglijat şi încălcări ale drepturilor omului sunt comise în zonele 
respective şi că acest lucru constituie un impediment major în obţinerea certitudinii că toate 
drepturile copilului sunt respectate; solicită luarea de măsuri care să vizeze nevoile specifice 
ale copiilor şi familiilor acestora în zone de conflict îngheţat;

.
39.  îndeamnă Comisia să îmbunătăţească integrarea măsurilor privind educaţia în politica sa 

umanitară şi în procedurile de intervenţie, cât şi în politica sa de cooperare pentru dezvoltare;.

40.  îndeamnă Comisia şi Consiliul să includă în politica lor umanitară şi comercială eforturi 
pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă;

41. invită Comisia să ia în considerare, în acţiunile sale de ajutor umanitar în situaţii de urgenţă, 
de rolul adecvat al femeilor şi de capacitatea acestora de a organiza şi dezvolta sarcinile de 
reconstrucţie şi de asistenţă a celor afectaţi, cu un impact deosebit asupra populaţiei infantile;

Copiii şi democraţia

42.  subliniază dreptul copiilor de a creşte într-o societate liberă şi deschisă, în care se respectă 
drepturile omului şi libertatea de expresie şi în care pedeapsa cu moartea nu mai este aplicată, 
în special minorilor;

43. subliniază faptul că poziţia copiilor în statele nedemocratice este foarte precară şi invită 
Comisia să aibă în vedere acest grup de oameni;

44. invită Comisia să aibă în vedere chestiunea sensibilizării din punct de vedere politic a copiilor 
şi tinerilor din ţări terţe în care democraţia este restricţionată, astfel încât aceşti tineri să poată 
deveni cetăţeni conştienţi din punct de vedere politic;

45.  invită Comisia să sublinieze importanţa faptului ca tinerii să fie capabili să-şi exprime opiniile 
în mod voluntar, cu ajutorul organizaţiilor (politice) pentru tineret;

Copiii şi criminalitatea

46.  subliniază necesitatea ca statele să protejeze copiii împotriva utilizării acestora în acte 
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criminale şi să ia măsuri judiciare eficiente împotriva celor care utilizează sau abuzează de 
copii în scopuri criminale;

47. invită Comisia să asigure tuturor statelor sprijinul necesar pentru a garanta că se luptă urgent 
şi eficient împotriva tuturor tipurilor de pedofilie;

48. invită statele să depună toate eforturile pentru îmbunătăţirea eficacităţii mecanismelor de 
soluţionare eficientă a violenţei şi a abuzurilor domestice şi şcolare.
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