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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. îndeamnă toate statele care încă nu au ratificat cele două protocoalele opţionale ale 
Convenţiei privind drepturile copilului să facă acest lucru; 

2. îndeamnă Consiliul să autorizeze statele membre, care încă nu au ratificat Convenţia de la 
Haga din 19 octombrie 1996 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, 
executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia 
copiilor, să facă acest lucru şi îndeamnă diferitele instituţii ale Uniunii Europene să 
promoveze ratificarea de către statele terţe a principalelor instrumente internaţionale 
pentru protecţia drepturilor copilului, în special acelea care ar putea ameliora situaţia 
imigranţilor minori;  

3. îndeamnă Comisia să elaboreze orientări şi un ansamblu de bune practici pentru 
clarificarea şi facilitarea aplicării de către autorităţile naţionale a Regulamentului (CE) nr. 
2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii 
părinteşti1, având în vedere că aplicarea acestuia creează o multitudine de interpretări;

4. solicită insistent Comisiei şi Consiliului să respecte Carta drepturilor fundamentale (în 
special articolul 24) în cadrul procesului legislativ, pentru a garanta, astfel, că drepturile 
copiilor, în special ale celor care se află în situaţii defavorizate, precare sau vulnerabile 
sau care aparţin grupurilor de emigranţi sau minorităţilor etnice, în special rromii, sunt 
avute în vedere în mod sistematic în fiecare propunere legislativă;

5. reaminteşte că aderarea Comunităţii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale a Consiliului Europei ar fi o soluţie adecvată pentru 
ameliorarea protecţiei copiilor în UE şi îndeamnă Consiliul să semneze cât mai curând 
aderarea CE la această convenţie;

6. solicită Consiliului să aprobe cât mai curând propunerea de decizie-cadru privind 
organizarea şi conţinutul schimburilor de informaţii extrase din cazierul judiciar între 
statele membre (COM(2005)0690);

7. îndeamnă Consiliul să îmbunătăţească eficienţa Europol în materie de combatere a 
infracţiunilor transnaţionale comise împotriva copiilor, în special cu privire la distribuirea 
pornografiei infantile prin internet şi posibilitatea ca un agent Europol să conducă echipe 
de anchetă în acest domeniu;

8. reaminteşte că reglementările internaţionale referitoare la protecţia copiilor se aplică 
minorilor neînsoţiţi care ajung în UE pe calea imigraţiei clandestine; solicită tuturor 
autorităţilor locale, regionale şi naţionale, precum şi instituţiilor europene, o colaborare 

                                               
1 JO L 338, 23.12.2003, p. 1.
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cât mai bună pentru asigurarea protecţiei minorilor neînsoţiţi; solicită Comisiei să 
elaboreze, cu ţările terţe de origine, proceduri de cooperare internaţională în domeniul 
asistenţei, care să garanteze trimiterea acestor minori în ţările lor de origine în condiţii 
corecte, şi să creeze mecanisme de protecţie a lor, odată ajunşi în ţara de origine, fie în 
cadrul familiei lor biologice, fie prin sisteme sau instituţii care să îi protejeze eficient;

9. solicită Comisiei să prezinte un raport privind posibilitatea de a include în toate acordurile 
internaţionale încheiate între Comunitatea Europeană şi statele terţe o clauză specifică, 
obligatorie din punct de vedere juridic, referitoare la respectarea drepturilor copilului, 
astfel cum sunt prevăzute la nivel internaţional. 
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