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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do ratyfikacji obu 
protokołów fakultatywnych do Konwencji o prawach dziecka; 

2. wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do ratyfikacji Konwencji 
haskiej z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, 
wykonywaniu orzeczeń i współpracy w odniesieniu do odpowiedzialności rodzicielskiej i 
środków ochrony dzieci, i nalega, aby poszczególne instytucje Unii Europejskiej 
zachęcały kraje trzecie do ratyfikacji głównych międzynarodowych aktów prawnych 
dotyczących ochrony dzieci, w szczególności aktów, które mogą wpłynąć na poprawę 
sytuacji nieletnich imigrantów; 

3. mając na uwadze, że rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. 
dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich 
oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej1 jest różnie 
interpretowane przez władze krajowe, wzywa Komisję do opracowania wytycznych oraz 
zbioru najlepszych praktyk, aby wyjaśnić i ułatwić stosowanie wymienionego 
rozporządzenia;

4. wzywa Komisję i Radę do przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (w 
szczególności art. 24) przy stanowieniu prawa, aby zapewnić w ten sposób systematyczne 
uwzględnianie praw dziecka – zwłaszcza praw dzieci, które znajdują się w niekorzystnej, 
niepewnej lub powodującej zagrożenia sytuacji lub które należą do społeczności 
imigrantów lub mniejszości etnicznych, szczególnie Romów – w każdym wniosku 
legislacyjnym;

5. przypomina, że przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności Rady Europy byłoby właściwym rozwiązaniem dla 
zwiększenia ochrony dzieci w UE, i wzywa Radę do podpisania w jak najkrótszym 
terminie aktu przystąpienia WE do wymienionej konwencji; 

6. wzywa Radę do jak najszybszego przyjęcia wniosku dotyczącego decyzji ramowej w 
sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (COM(2005)0690); 

7. wzywa Radę do rozszerzenia zadań Europolu w zakresie zwalczania przestępstw 
transgranicznych, których ofiarami są dzieci, w szczególności odnośnie do 
rozpowszechniania pornografii dziecięcej za pomocą internetu oraz do możliwości 
kierowania zespołami dochodzeniowymi w tej dziedzinie przez urzędnika Europolu;

8. przypomina, że normy międzynarodowe dotyczące ochrony dzieci stosują się do osób 

                                               
1 Dz.U. L 338 z 23.12.2003, str. 1.
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niepełnoletnich bez opieki przybywających na terytorium Unii Europejskiej jako 
nielegalni imigranci; zwraca się do wszystkich władz lokalnych, regionalnych i 
krajowych, a także do instytucji Unii Europejskiej, o zaoferowanie jak najściślejszej 
współpracy w opiece nad tymi nieletnimi; zwraca się do Komisji o ustanowienie z krajami 
trzecimi będącymi krajami pochodzenia imigrantów procedur współpracy 
międzynarodowej na rzecz pomocy, które zagwarantują poprawny powrót osób 
niepełnoletnich do tych krajów, oraz do ustanowienia mechanizmów opieki nad osobami 
niepełnoletnimi po ich powrocie do kraju pochodzenia w ich rodzinach biologicznych lub 
za pomocą mechanizmów lub instytucji, które będą ich skutecznie chronić;

9. wzywa Komisję do przedstawienia sprawozdania w sprawie możliwości włączenia do 
wszystkich umów międzynarodowych zawartych między Wspólnotą Europejską a krajami 
trzecimi specjalnej prawnie wiążącej klauzuli dotyczącej przestrzegania praw dziecka 
określonych na szczeblu międzynarodowym.



AD\684152PL.doc 5/5 PE388.696v02-00

PL

PROCEDURA

Tytuł Europejska strategia  na rzecz praw dziecka
Dokumenty referencyjne 2007/2093(INI)
Komisja przedmiotowo właściwa LIBE
Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania 
opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI
26.4.2007

Ściślejsza współpraca
Data ogłoszenia na posiedzeniu

Sprawozdawca(y)
Data powołania

Antonio López-Istúriz White
29.1.2007

Poprzedni sprawozdawca(y) 
Rozpatrzenie w Komisji 19.3.2007 11.6.2007
Data zatwierdzenia 11.9.2007
Wynik głosowania końcowego za:

przeciw:
wstrzymujących się:

24
0
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-
Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, 
Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina 
Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel 
Rocard, Jacques Toubon

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Albert Deß, María Sornosa Martínez

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym 
języku)

...


	684152pl.doc

