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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. neatlaidīgi aicina visas tās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, ratificēt abus Bērnu 
tiesību konvencijas papildprotokolus;

2. neatlaidīgi aicina tās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, ratificēt Hāgas 1996. gada 
19. oktobra Konvenciju par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi 
un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem; kā arī 
neatlaidīgi prasa dažādām Eiropas Savienības iestādēm sekmēt, lai trešās valstis ratificētu 
galvenos starptautiskos bērnu aizsardzības instrumentus, īpaši tos, kuri var uzlabot 
nepilngadīgo imigrantu situāciju;

3. neatlaidīgi aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes un labākās prakses apkopojumu, lai 
valstu iestādēm paskaidrotu un atvieglotu Padomes 2003. gada Regulas Nr. 2201/2003 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un par vecāku atbildību1

piemērošanu, jo tā tiek interpretēta atšķirīgi;

4. mudina Komisiju un Padomi likumdošanas darbā pielāgoties Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai (īpaši tās 24. pantam), kā arī šādi nodrošināt, ka bērnu tiesības, īpaši to 
bērnu, kuri atrodas nelabvēlīgā, nestabilā vai neaizsargātā situācijā, vai kuri pieder 
imigrantu vai etniskai minoritātei, īpaši romu minoritātei, tiek sistemātiski ņemtas vērā 
katra normatīvā akta priekšlikumā;

5. atgādina, ka Eiropas Kopienas pievienošanās Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību un 
pamattiesību aizsardzības hartai, būtu piemērots pasākums bērnu aizsardzībai Eiropas 
Savienībā; neatlaidīgi aicina Padomi iespējami drīz parakstīt Kopienas pievienošanos šai 
Konvencijai;

6. prasa Padomei pēc iespējas drīz pieņemt pamatlēmuma priekšlikumu par tās informācijas 
apmaiņas starp dalībvalstīm organizēšanu un saturu, kas iegūta no izziņām par sodītību 
(COM(2005)0690);

7. neatlaidīgi aicina Padomi uzlabot Eiropola darbības efektivitāti tās pārrobežu noziedzības 
apkarošanā, kuras upuri ir bērni, īpaši attiecībā uz bērnu pornogrāfijas izplatīšanu tīmeklī 
un iespēju Eiropola darbiniekam vadīt izmeklēšanas grupas šajā jomā;

8. atgādina, ka starptautiskie noteikumi attiecībā uz bērnu aizsardzību ir piemērojami 
attiecībā uz nepilngadīgajiem, kuri iekļūst Eiropas Savienībā bez pieaugušo pavadības, 
izmantojot nelegālās imigrācijas kanālus; prasa visām vietējām, reģionālajām un valsts 
iestādēm, kā arī Eiropas Savienības iestādēm, cik vien iespējams, sadarboties šo 
nepilngadīgo bez pieaugušo pavadības aizsardzībā; prasa Komisijai kopā ar izcelsmes 
trešām valstīm ieviest starptautiskās sadarbības procedūras palīdzības jautājumos, kas 
nodrošina šo nepilngadīgo atpakaļnosūtīšanu labos apstākļos, kā arī izveidot aizsardzības 

                                               
1 OV L 338, 23.12.2003, 1. lpp.
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mehānismus, pēc tam, kad šie nepilngadīgie ir atgriezušies savā izcelsmes valstī, gan viņu 
bioloģiskajās ģimenēs, gan izmantojot tādus mehānismus un iestādes, kas viņus efektīvi 
aizsargā;

8. prasa Komisijai iesniegt ziņojumu par iespēju visos starptautiskajos nolīgumos, kas 
noslēgti starp Eiropas Kopienu un trešām valstīm, iekļaut īpašu juridiski saistošu klauzulu 
par starptautiskajā līmenī noteikto bērnu tiesību ievērošanu.
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