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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja potrebo po večjem poudarku na spodbujanju otrokovih pravic v političnih dialogih 
EU, dialogih in posvetovanjih o človekovih pravicah s tretjimi državami ter v ukrepih EU in 
držav članic na podlagi okvira Združenih narodov za človekove pravice;

2. poziva Komisijo, naj vključi otrokove pravice v pripravo zakonodajnih in nezakonodajnih 
ukrepov ES na področju notranje in zunanje politike EU ter naj zlasti spodbuja zunanje 
projekte in ukrepe za boj proti trgovini z otroki ter nasilju nad otroki in spolni zlorabi otrok, 
za odpravo dela otrok in uporabe otrok v oboroženih spopadih ter za ukrepe boja proti 
revščini otrok in spodbujanje splošnega dostopa do izobraževanja in osnovnih zdravstvenih 
storitev;

3. pozdravlja predlog Nemčije v zvezi z novimi smernicami EU za varstvo in spodbujanje 
otrokovih pravic; poudarja pomen usklajevanja prihodnjih smernic, ki jih bo izdal Svet, in 
strategije, ki jo je predlagala Komisija, ter spodbuja obe instituciji, naj sprejmeta dopolnilni 
pristop k varstvu otrokovih pravic;

Registracija rojstva

4. priznava pravico vsakega otroka do registracije rojstva kot pravnega priznanja 
njegovega/njenega obstoja in pravice do pridobitve državljanstva in identitete, ne glede na 
njegov/njen spol ali etnično poteklo ter narodnost ali status beguncev, priseljencev ali 
prosilcev za azil njihovih staršev;

5. priznava, da rojstni listi prispevajo k varstvu otrok pred kršitvami njihovih pravic; meni, da 
zanesljivi sistemi za registracijo rojstev ovirajo trgovino z otroki in njihovimi organi, 
omejujejo nezakonite posvojitve in preprečujejo precenjevanje starosti otrok za prezgodnje 
poroke, vojaško usposabljanje mladoletnikov, spolno zlorabo, delo otrok1 in sodno obravnavo 
mladoletnikov kot odraslih oseb;

6. poudarja dejstvo, da „nevidnost“ neregistriranih otrok povečuje njihovo ranljivost in 
verjetnost, da bodo kršitve njihovih pravic ostale neopažene;

7. obžaluje obstoj spolne diskriminacije pri registraciji rojstev ter zakonov in praks, ki 
nasprotujejo Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, vključno z zavrnitvijo 
registracije za matere samohranilke, nepriznavanjem narodnosti matere in diskriminacijo pri 
registraciji deklic brez šolske izobrazbe, če dostop do registracije temelji na izobraževalnem 
sistemu;

8. poziva Komisijo ter organizacije za otrokove pravice in humanitarno pomoč, da sodelujejo pri 
spodbujanju ozaveščenosti glede potrebe po registraciji rojstva med prebivalci tretjih držav; 

                                               
1 Opredeljeno v členu 32(1) Konvencije o otrokovih pravicah.
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opominja, da otroci brez rojstnega lista morda ne bodo imeli priznanih možnih pravic do 
dedovanja in dostopa do izobraževanja, zdravstvenih storitev in materialne pomoči države; 
poziva k spodbujanju ukrepov za zagotovitev, da se te storitve splošno uporabljajo, dokler se 
ne zaključi uradni postopek registracije;

9. poziva Komisijo, naj od držav zahteva vzpostavitev trajnostnih in stalnih registracijskih 
sistemov/delovnih skupin, ki delujejo vse od državne do vaške ravni, ki bodo brezplačno na 
voljo vsem državljanom, tudi tistim z odročnih območij, med drugim z zagotovitvijo mobilnih 
registracijskih enot, če je potrebno, ustreznim usposabljanjem matičnih uradnikov in 
dodelitvijo potrebnih virov financiranja teh pobud;

10.  poziva Komisijo, naj izvede raziskavo ter zbere podatke v zvezi s spolom in starostjo, da se 
omogoči spremljanje;

11. poziva institucije Skupnosti in države članice, naj okrepijo svoje prizadevanje za zagotovitev 
učinkovitega usklajevanja politik, da se spodbudi registracija rojstev, zlasti s pomočjo 
Združenih narodov in odvisnih agencij, in se doseže dogovor o skupnem programu, ki bo 
sprožil učinkovit odziv po vsem svetu;

Otroci v oboroženih spopadih

12. poudarja bistveno potrebo po izvajanju smernic EU o otrocih v oboroženih spopadih;

13. poziva vse države članice, ki še niso ratificirale Konvencije o otrokovih pravicah in izbirnih 
protokolov h Konvenciji, naj to nemudoma storijo;

14. poziva institucije Skupnosti in države članice, da spodbujajo sprejetje ukrepov za 
preprečevanje sodelovanja otrok v oboroženih spopadih, ter poziva organizacije za človekove 
pravice in humanitarno pomoč, naj organizirajo kampanjo obveščanja o otrokovih pravicah in 
pomagajo otrokom, da se vrnejo v šole/nadaljujejo izobraževanje; poudarja, je glavni razlog 
za prisilen ali prostovoljen vstop otrok v oborožene skupine predvsem ta, da je to edini način 
za njihovo preživetje, zato poziva države članice, da spodbujajo ukrepe za izboljšanje 
življenjskih pogojev populacije otrok;

15. poziva države članice k sprejetju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča v svojo 
nacionalno zakonodajo ter k preiskovanju, pregonu in kaznovanju tistih, ki so nezakonito 
usposabljali otroke za potrebe oboroženih sil ali skupin ali jih izkoriščali za dejavno 
sodelovanje v sporih, pri tem pa naj vložijo ves trud v odpravo kulture, ki dopušča, da ostajajo 
ti zločini nekaznovani;

16. pozdravlja sprejetje pariških zavez za varstvo otrok pred nezakonitim izkoriščanjem otrok v 
oboroženih spopadih ali skupinah, ki so posodobitev načel sprejetih leta 1997 v Cape Townu, 
ter poziva vse države k njihovemu sprejetju;

17. poziva Komisijo k okrepitvi nadzora nad trgovino z orožjem, zlasti lahkim strelnim orožjem, 
ki ga lahko uporabljajo otroci;

18. poziva k takojšnjemu umiku otrok iz oboroženih skupin/sil, tudi na območjih, na katerih ni 
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uradno razglašen mir;

19. ugotavlja, da nekatere nevladne organizacije razvijajo zgodnje preventivne ukrepe za 
nasprotujoče si strani, vključno z nedržavljani, da jim preprečijo izkoriščanje otrok kot 
vojakov; ugotavlja, da so ti ukrepi dokaj uspešni, in poziva Komisijo, naj jih podpira;

20. meni, da je treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da bodo otroci, ki jim je odvzeta prostost, 
obravnavani v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom o človekovih pravicah 
ob upoštevanju posebnega statusa otrok, ter za prepoved pripora otrok skupaj z odraslimi 
osebami, razen staršev z majhnimi otroki; v zvezi s tem poudarja potrebo po spodbujanju 
programov usposabljanja za povečanje ozaveščenosti zastopnikov in osebja pravnih ter 
policijskih sistemov držav, v katerih se dečki ali dekleta izkoriščajo kot otroci vojaki;

21. poudarja, da je treba z otroki ravnati v skladu s predpisi pravnimi predpisi za obravnavo 
mladoletnikov in iskati drugačne možnosti namesto sodnih postopkov; poziva posebne tožilce 
za mladoletnike in odvetnike, dejavne na področju socialnega prava, naj zastopajo otroke na 
sodišču; poziva k ustanovitvi komisij za resnico in spravo;

22. poziva k ponovnemu vključevanju v družbo ter fizični, socialni in psihični rehabilitaciji 
nekdanjih otrok vojakov in drugih otrok, ki so bili izpostavljeni oboroženim spopadom, k 
ponovnemu združevanju otrok z njihovimi družinami, iskanju drugih možnosti oskrbe za tiste, 
ki so ostali brez družin, naknadnemu izobraževanju ter razširjanju informacij o virusu HIV in 
aidsu; poudarja potrebo po izboljšanju pomanjkljivosti pri ponovnem vključevanju deklet 
vojakinj, ki so včasih socialno izključene in marginalizirane, z dodeljevanjem posebnih 
sredstev za vzpostavitev programov za izobraževanje, spolno zdravje, psihološko podporo in 
družinsko mediacijo;

23. je zaskrbljen zaradi težav, ki nastajajo v programih za socialno vključevanje otrok vojakov, 
ter poziva k zgodnjim in preventivnim ukrepom;

24. poudarja potrebo po tem, da države članice sprejmejo skupne diplomatske ukrepe, kadar se 
poroča o naboru otrok za vojaške enote ali oborožene skupine;

Priseljeni, begunski in notranje razseljeni otroci

25. poudarja pomen ponovnega vzpostavljanja osnovnih storitev socialne varnosti za učinkovito 
oskrbo razseljenih mladoletnikov, vključno z dostopom do vode in hrane ter dostopom do 
zdravstvene oskrbe za mladoletnike in matere, vključno z zagotavljanjem osnovnih služb za 
spolno in reproduktivno zdravje;

26. poudarja vlogo izobraževanja, ki mora biti enakopravno in ne sme vključevati nasilja ali 
telesnega kaznovanja; poziva Komisijo, naj dodeli sredstva, potrebna za preprečevanje 
kakršnega koli nasilja v begunskih skupnostih, zlasti seksističnega nasilja in spolnega 
izkoriščanja, z vzpostavitvijo programov za izobraževanje in povečanje ozaveščenosti o 
vprašanjih, povezanih z enakostjo spolov, človekovimi pravicami, spolnim in reproduktivnim 
zdravjem, pohabljanjem ženskih spolnih organov ter virusom HIV in aidsom, usmerjenih k 
mladoletnikom obeh spolov;
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27. poudarja, da pri izvajanju evropskih instrumentov na področju azila obstaja razkorak med 
zakonodajo in prakso ter da ostajajo velike razlike glede načina, kako so otroci s statusom 
begunca obravnavani v različnih državah članicah;

28.  poudarja dejstvo, da je 5 % prosilcev za azil mladoletnikov brez spremstva, kar kaže na 
potrebo po imenovanju usposobljenih zakonitih skrbnikov za otroke brez spremstva po 
njihovem prihodu v gostujočo državo; poziva k izboljšanju življenjskih pogojev otrok v 
sprejemnih ustanovah; je razočaran, ker ne obstajajo azilni postopki, ki bi upoštevali 
občutljivost otrok;

29.  opozarja, da se otroci, ki so razseljeni znotraj svoje države, soočajo s podobnimi nevarnostmi 
kot begunski otroci;

30.  vztraja, da je treba otrokom pred vrnitvijo v matično državo zagotoviti varnost in zaščito, ter 
poudarja potrebo po iskanju družin in ponovnem združenju družinskih članov; poudarja, da je 
treba preprečiti vrnitev otrok v domovino, kadar obstaja nevarnost, da bodo ob vrnitvi utrpeli 
hude poškodbe, na primer zaradi dela otrok, spolnega izkoriščanja, nasilja ali pohabitve 
ženskih spolnih organov, socialne izključenosti ali sodelovanja v oboroženih sporih;

31.  poudarja potrebo po boljšem zbiranju informacij o otrocih, ki prosijo za status begunca, o 
otrocih, ki nezakonito bivajo na območju tuje države, vendar ne prosijo za status begunca, in 
rezultatih azilnih postopkov ter prihodnosti teh otrok po odobritvi ali zavrnitvi prošnje za azil 
za zagotovitev, da ti otroci ne potonejo v pozabo ali postanejo žrtve kaznivih dejanj;

32.  poudarja negativne posledice izseljevanja in negotovega položaja otrok, ki jih v državi 
zapustijo izseljeni starši; poudarja potrebo po zagotovitvi splošnega varstva, vključevanja in 
izobraževanja teh otrok ter ponovnega združevanja družinskih članov, kadar je to mogoče;

33. poziva države članice k sprejetju nujnih ukrepov proti organiziranim kriminalnim skupinam 
tihotapcev ljudi in tistim, ki so odgovorni za trgovino z otroki;

34. poziva Komisijo in države članice, naj več tisoč otrok, ki živijo na ulici, in otrok, ki so 
prisiljeni v beračenje, priznajo kot resno socialno vprašanje in vprašanje človekovih pravic, 
ter poziva k ukrepom za rešitev tega vprašanja; poziva države članice, naj uvedejo sankcije za 
tiste, ki so odgovorni za razvrednotenje otrok, prisiljenih v beračenje;

Otroci v izrednih razmerah in razmerah po krizi ter otroci, ki so žrtve dela otrok

35. poziva, da humanitarna pomoč ES v izrednih razmerah, krizah in razmerah po krizi upošteva 
posebne potrebe in njihovih družin ter pravice otrok, zlasti potrebe mladoletnikov, ki so v 
takih razmerah najbolj ogroženi, kot so invalidni otroci, žrtve seksističnega nasilja, sirote in 
mladoletniki brez spremstva;

36. poziva Komisijo, naj spodbuja mehanizme za preventivne ukrepe in obveščanje o tem, kako 
se odzvati v izrednih razmerah na tveganih območjih, s posebnim poudarkom na 
usposabljanju mladoletnikov in organov, pristojnih za njihovo varstvo; 
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37. poudarja potrebo po neprekinjenosti nujnih ukrepov ter vzpostavljanju podlage za obnovo in 
razvoj prizadetih območij s posebnim poudarkom na varstvu mladoletnikov in žensk;

38. poudarja, da neuspešna dokončna rešitev zamrznjenih sporov ustvarja razmere, v katerih se 
zanemarja pravna država in pojavljajo kršitve človekovih pravic na zadevnih območjih, ter da 
je to glavna ovira pri zagotavljanju in spoštovanju vseh otrokovih pravic; poziva k sprejetju 
ukrepov za obravnavanje posebnih potreb otrok in njihovih družin na območjih zamrznjenih 
sporov;

39.  poziva Komisijo, naj izboljša vključevanje izobraževalnih ukrepov v svojo humanitarno 
politiko in odzivne postopke, vključno s politiko razvojnega sodelovanja;

40.  poziva Komisijo in Svet, naj v svojo humanitarno in trgovinsko politiko vključita 
prizadevanje za boj proti prisilnemu delu otrok;

41. poziva Komisijo, naj pri svojih ukrepih humanitarne pomoči v izrednih razmerah upošteva 
primerno vlogo žensk ter njihovo sposobnost organiziranja in razvijanja nalog za obnovo in 
pomoč prizadetim s posebnim poudarkom na otrocih;

Otroci in demokracija

42.  poudarja pravico otrok do odraščanja v svobodni in odprti družbi, v kateri se spoštujejo 
človekove pravice in svoboda izražanja ter v kateri se smrtna kazen ne izvaja več, zlasti za 
mladoletne posameznike;

43. poudarja, da je položaj otrok v nedemokratičnih državah zelo izpostavljen, in poziva 
Komisijo, naj upošteva to skupino ljudi;

44. poziva Komisijo, naj obravnava vprašanje povečanja politične ozaveščenosti otrok in mladih 
ljudi v tretjih državah, v katerih je demokracija omejena, da se lahko ti mladi ljudje razvijejo 
v politično ozaveščene državljane;

45.  poziva Komisijo, naj poudari pomen sposobnosti mladih ljudi, da prostovoljno izrazijo svoje 
mnenje prek (političnih) mladinskih organizacij;

Otroci in kriminal

46.  poudarja potrebo po tem, da države varujejo otroke pred izkoriščanjem za kriminalne 
dejavnosti in sprejmejo učinkovite sodne ukrepe proti tistim, ki uporabljajo ali izkoriščajo 
otroke za kriminalne namene;

47. poziva Komisijo, naj vsem državam zagotovi pomoč, potrebno za zagotovitev, da se boj proti 
vsem vrstam pedofilije izvaja čim hitreje in uspešno;

48. poziva države, naj si čim bolj prizadevajo za izboljšanje mehanizmov za učinkovito 
obravnavanje nasilja ter zlorabe v družinah in šoli.
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