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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:
1. dringt er bij alle lidstaten die zulks nog niet hebben gedaan op aan de twee facultatieve 

protocollen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind te ratificeren;
2. dringt er bij de Raad op aan de lidstaten die zulks nog niet hebben gedaan toe te staan het 

Verdrag van Den Haag van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke 
recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van 
ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen te 
ratificeren, en verzoekt de diverse instellingen van de Europese Unie met aandrang de 
ratificatie door derde landen van de voornaamste internationale instrumenten ter 
bescherming van de rechten van het kind te stimuleren, met name de instrumenten die 
ertoe kunnen bijdragen de situatie van minderjarige immigranten te verbeteren;

3. dringt er bij de Commissie op aan, aangezien Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de 
Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid1 door de nationale autoriteiten op uiteenlopende wijzen wordt
geïnterpreteerd, richtsnoeren en een geheel van beste praktijken vast te stellen om de 
toepassing van deze verordening te verduidelijken en te vergemakkelijken;

4. verzoekt de Commissie en de Raad met aandrang het Handvest van de grondrechten  van 
de Europese Unie (met name artikel 24 ervan) na te leven bij het wetgeven, teneinde te 
garanderen dat de rechten van het kind - met name de rechten van kinderen die zich in een 
benadeelde, risicovolle of kwetsbare situatie bevinden of behoren tot geïmmigreerde of 
etnische minderheden, in het bijzonder Roma - systematisch in aanmerking worden 
genomen bij elk wetsvoorstel;

5. wijst er opnieuw op dat de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van de Raad van 
Europa een geschikte oplossing is om de bescherming van kinderen in de EU te
verbeteren, en verzoekt de Raad met aandrang de toetreding van de EG tot dit verdrag zo 
spoedig mogelijk te ondertekenen;

6. verzoekt de Raad het voorstel voor een kaderbesluit betreffende de organisatie en de 
inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten
(COM(2005)0690) met de grootste spoed goed te keuren;

7. verzoekt de Raad met aandrang de doeltreffendheid van Europol op het gebied van de 
bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit waarvan kinderen het slachtoffer zijn te 
verbeteren, met name wat betreft de verspreiding van kinderpornografie via internet en de 
mogelijkheid voor een ambtenaar van Europol om onderzoeksteams op dit gebied te 
leiden;

8. herinnert eraan dat de internationale normen inzake de bescherming van kinderen van 
toepassing zijn op niet vergezelde minderjarigen die het grondgebied van de Europese 
Unie bereiken via clandestiene immigratiekanalen; verzoekt alle plaatselijke, regionale en 

                                               
1 PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1.
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nationale autoriteiten, alsmede de instellingen van de Europese Unie, maximaal samen te 
werken om deze niet vergezelde minderjarigen te beschermen; verzoekt de Commissie 
met de derde landen van herkomst procedures vast te stellen voor internationale 
samenwerking op dit gebied, teneinde een correcte terugkeer van de minderjarigen naar 
deze landen te garanderen, en systemen op te zetten ter bescherming van deze 
minderjarigen na hun terugkeer in hun land van herkomst, hetzij binnen hun biologische 
familie, hetzij via mechanismen of instellingen die ze op doeltreffende wijze beschermen;

9. verzoekt de Commissie een verslag te presenteren over de mogelijkheid in alle tussen de 
Europese Gemeenschap en derde landen gesloten internationale overeenkomsten een 
specifieke, juridisch bindende clausule op te nemen over de eerbiediging van de rechten 
van het kind zoals die op internationaal niveau zijn bepaald.
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