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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. palub tungivalt, et kõik liikmesriigid, kes seda veel teinud ei ole, ratifitseeriksid ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni kaks vabatahtlikku protokolli;

2. palub tungivalt, et liikmesriigid, kes seda veel teinud ei ole, ratifitseeriksid 19. oktoobri 
1996. aasta vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, 
kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitleva Haagi 
konventsiooni, ning nõuab, et Euroopa Liidu erinevad institutsioonid edendaksid peamiste 
rahvusvaheliste lapse õiguste kaitse meetmete ja eelkõige alaealiste sisserändajate 
olukorra parandamist käsitlevate meetmete ratifitseerimist kolmandate riikide poolt;

3. palub komisjonil tungivalt koostada suunised ja parimate tavade kogu, mille abil selgitada 
ja hõlbustada nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003 (mis käsitleb 
kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud 
abieluasjade ja vanemliku vastutusega)1 siseriiklikku kohaldamist, kuna siin on 
võimalikud erinevad tõlgendused;

4. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu järgiksid õigusloomeprotsessis Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat (eriti selle artiklit 24) ning tagaksid, et lapse õigustega arvestatakse igas 
õigusakti ettepanekus, eelkõige ebasoodsas, ebakindlas või haavatavas olukorras olevate 
või sisserändajate või rahvusvähemuse esindajate ja eelkõige romide laste puhul;

5. tuletab meelde, et Euroopa Ühenduse ühinemine Euroopa Nõukogu inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga on asjakohane vahend lastekaitse tõhustamiseks 
Euroopa Liidus, ning nõuab tungivalt, et nõukogu annaks esimesel võimalusel allkirja 
ühenduse ühinemiseks nimetatud konventsiooniga;

6. palub nõukogul kiita esimesel võimalusel heaks ettepanek võtta vastu raamotsus, mis 
käsitleb liikmesriikide karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist 
korraldust ja nende andmete sisu (KOM(2005)0690);

7. palub tungivalt nõukogul parandada Europoli tõhusust piiriülese lapsohvritega 
kuritegevusega võitlemisel, eelkõige seoses lapspornograafia levikuga internetis ja 
pidades silmas võimalust usaldada selle valdkonna uurimisrühma töö juhtimine Europoli 
töötajatele;

8. tuletab meelde, et alaealiste suhtes, kes sisenevad Euroopa Liidu territooriumile ilma 
saatjata salajase sisserände kanalite kaudu, tuleb kohaldada laste õiguste kaitsmist 
käsitlevaid rahvusvahelisi eeskirju; palub kõigil kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi 
ametiasutustel ning Euroopa Liidu institutsioonidel teha saatjata alaealiste õiguste 
kaitsmisel nii tihedat koostööd kui võimalik; palub komisjonil töötada koos kolmandate
päritoluriikidega välja rahvusvahelised abiandmise koostöömenetlused, millega tagada 

                                               
1 ELT C 338, 23.12.2003, lk 1.
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alaealiste tagasisaatmine rahuldavates tingimustes, ning luua mehhanisme, mille abil 
pakkuda kas bioloogiliste vanemate või asjaomaste tõhusate mehhanismide ja 
institutsioonide kaudu sellistele alaealistele kaitset, kui nad on tagasi päritolumaale 
jõudnud;

9. palub komisjonil esitada aruande võimaluse kohta lisada kõikidesse Euroopa Ühenduse ja 
kolmandate riikide vahelistesse lepingutesse vastav juriidiliselt siduv eriklausel 
rahvusvahelisel tasandil kindlaks määratud lapse õiguste austamise kohta.
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