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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν τα δύο 
προαιρετικά πρωτόκολλα της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού·

2. ζητεί από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν τη σύμβαση 
της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, 
την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία όσον αφορά την ευθύνη των 
γονέων και τα μέτρα προστασίας των τέκνων και ζητεί από τα διάφορα θεσμικά όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσουν την κύρωση από τρίτες χώρες των 
σημαντικότερων διεθνών μέσων για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, 
ειδικότερα αυτών που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση των ανήλικων 
μεταναστών·

3. ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένου ότι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής 
μέριμνας1 αφήνει περιθώρια σε πλείστες όσες ερμηνείες, να ορίσει  κατευθυντήριες 
γραμμές και ένα σύνολο αποτελεσματικότερων πρακτικών για την διευκρίνιση και 
διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού αυτού από τις εθνικές αρχές·

4. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τηρούν το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως το άρθρο 24) κατά το νομοθετικό τους 
έργο, εξασφαλίζοντας έτσι ότι τα δικαιώματα των παιδιών -ιδιαίτερα αυτών που 
βρίσκονται σε μειονεκτική ή ευπαθή κατάσταση ή που ανήκουν σε μειονότητες 
μεταναστών ή εθνοτικές μειονότητες, ειδικά των Ρόμα- λαμβάνονται συστηματικά υπόψη 
σε κάθε νομοθετική πρόταση·

5. υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη σύμβαση για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης θα ήταν η κατάλληλη λύση για τη βελτίωση της προστασίας 
των παιδιών στην ΕΕ και ζητεί από το Συμβούλιο να υπογράψει το συντομότερο την 
προσχώρηση της ΕΚ στη σύμβαση αυτή·

6. ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο την πρόταση απόφασης πλαίσιο 
σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών των ποινικών 
μητρώων μεταξύ των κρατών μελών (COM(2005)0690)·

7. ζητεί από το Συμβούλιο να αναβαθμίσει τις λειτουργίες της Europol όσον αφορά την 
καταπολέμηση των διαμεθοριακών εγκλημάτων που διαπράττονται εις βάρος παιδιών, 
ειδικότερα όσον αφορά τη διανομή παιδικής πορνογραφίας μέσω Διαδικτύου και τη 
δυνατότητα των υπαλλήλων της Europol να διευθύνουν ομάδες έρευνας στον τομέα αυτό·

                                               
1 ΕΕ L 338, 23.12.2003, σελ. 1.
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8. υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς κανόνες για την προστασία των παιδιών πρέπει να 
εφαρμόζονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι φθάνουν στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαδικασίες παράνομης μετανάστευσης· ζητεί από όλες τις 
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και από τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργάζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την προστασία 
των ασυνόδευτων αυτών ανηλίκων· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει με τις τρίτες 
χώρες προέλευσης διαδικασίες διεθνούς συνεργασίας για την παροχή βοήθειας, οι οποίες 
θα εγγυώνται την επιστροφή των ανηλίκων στις χώρες αυτές υπό καλές συνθήκες και να 
αναπτύξει μηχανισμούς για την προστασία τους μετά την επιστροφή τους στις χώρες 
προέλευσης, τόσο στο πλαίσιο των βιολογικών τους οικογενειών, όσο και με μηχανισμούς 
ή θεσμικά όργανα που θα τους προστατεύουν με αποτελεσματικό τρόπο·

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με  τη δυνατότητα να περιληφθεί σε 
όλες τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων 
χωρών ειδική ρήτρα, νομικά δεσμευτική, σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων του 
παιδιού όπως αυτά έχουν ορισθεί σε διεθνές επίπεδο.
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