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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet lapsen oikeuksista tehdyn 
yleissopimuksen valinnaisia pöytäkirjoja, ratifioimaan ne;

2. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet 19. lokakuuta 1996 
toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, päätösten tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä lapsen huoltoa ja lastensuojelutoimenpiteitä 
koskevissa asioissa tehtyä Haagin yleissopimusta, ratifioimaan sen ja kehottaa Euroopan 
unionin toimielimiä edistämään sitä, että kolmannet maat ratifioivat lapsen oikeuksien 
suojelua koskevat tärkeimmät kansainväliset säädökset, erityisesti ne, joilla voidaan 
parantaa alaikäisten maahanmuuttajien tilannetta;

3. katsoo, että 27. marraskuuta 2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa 
asioissa annetun neuvoston asetuksen N:o 2201/20031 soveltaminen kansallisten 
viranomaisten toimesta johtaa lukuisiin tulkintoihin; kehottaa komissiota laatimaan 
suuntaviivat ja joukon parhaita käytäntöjä kyseisen asetuksen soveltamisen 
selventämiseksi ja helpottamiseksi;

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa kunnioittamaan Euroopan unionin perusoikeuskirjaa 
(erityisesti sen 24 artiklaa) lakeja säätäessään ja varmistamaan näin, että lasten oikeudet –
etenkin niiden lasten, jotka ovat epäedullisessa, altistuneessa tai haavoittuvassa tilanteessa 
tai jotka ovat maahanmuuttajia tai etnisten vähemmistöjen jäseniä, etenkin romaneja –
otetaan järjestelmällisesti huomioon kussakin lainsäädäntöehdotuksessa;

5. muistuttaa, että Euroopan yhteisön liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen olisi 
ihanteellinen ratkaisu parantaa lasten suojelua EU:ssa, ja kehottaa neuvostoa 
allekirjoittamaan mahdollisimman nopeasti sopimuksen EY:n liittymisestä kyseiseen 
yleissopimukseen;

6. kehottaa neuvostoa hyväksymään mahdollisimman nopeasti ehdotuksen puitepäätökseksi 
rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä
(KOM(2005)0690);

7. kehottaa neuvostoa parantamaan Europolin mahdollisuuksia torjua lapsiin kohdistuvia 
rajat ylittäviä rikoksia, erityisesti Internetin kautta levitettävää lapsipornografiaa, sekä 
Europolin työntekijän mahdollisuutta johtaa tutkimusryhmiä tällä alalla;

8. muistuttaa, että kansainvälisiä lastensuojelusäännöksiä sovelletaan ilman saattajaa 
saapuviin alaikäisiin, jotka saapuvat Euroopan unionin alueelle laittomina 
maahanmuuttajina; pyytää kaikkia paikallisia, alueellisia ja kansallisia viranomaisia sekä 
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Euroopan unionin toimielimiä tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä näiden ilman 
saattajaa saapuvien alaikäisten suojelemiseksi; kehottaa komissiota luomaan kolmansien 
alkuperämaiden kanssa kansainvälisiä yhteistyö- ja avustusmenetelmiä, joilla turvataan 
alaikäisten asianmukainen palauttaminen kyseisiin maihin, ja pyytää perustamaan 
mekanismeja, joilla näitä alkuperämaihin palautettuja alaikäisiä suojellaan joko heidän 
biologisten perheidensä keskuudessa tai heitä tehokkaasti suojelevien mekanismien tai 
laitosten avulla;

9. kehottaa komissiota esittämään kertomuksen mahdollisuudesta sisällyttää kaikki Euroopan 
yhteisön ja kolmansien maiden välillä tehdyt kansainväliset sopimukset juridisesti 
sitovaan erityiseen lausekkeeseen lapsen oikeuksien kunnioittamisesta sellaisina kuin ne 
on määritelty kansainvälisesti.
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