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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anmodar alla de medlemsstater som ännu inte har ratificerat 
barnkonventionens två frivilliga protokoll att omedelbart göra detta.

2. Europaparlamentet anmodar de medlemsstater som ännu inte har ratificerat 
Haagkonventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, tillämplig lag, erkännande, 
verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn att 
omedelbart göra detta och yrkar på att Europeiska unionens olika institutioner skall 
uppmuntra tredjeländer att ratificera de viktigaste internationella instrumenten för skydd 
av barns rättigheter, i synnerhet de som syftar till att förbättra situationen för minderåriga 
immigranter.

3. Europaparlamentet anmodar kommissionen att omedelbart utarbeta riktlinjer och bättre 
rutiner i syfte att förtydliga och underlätta de nationella myndigheternas tillämpning av 
rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om 
föräldraansvar1, eftersom denna ger utrymme för olika tolkningar.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att rätta sig efter 
Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna (särskilt artikel 24) i sitt 
lagstiftningsarbete och på så sätt garantera att man systematiskt tar hänsyn till barnens 
rättigheter – särskilt de barns rättigheter som befinner sig i missgynnade, utsatta eller 
känsliga situationer eller som tillhör invandrargrupper eller etniska minoriteter, särskilt 
romer – i alla lagstiftningsförslag.

5. Europaparlamentet påminner om att Europeiska gemenskapens anslutning till 
Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna skulle vara ett lämpligt sätt att stärka skyddet för barn i Europeiska unionen och 
begär att rådet så fort som möjligt undertecknar gemenskapens anslutning till 
konventionen.

6. Europarådet uppmanar rådet att så fort som möjligt godkänna förslaget till rambeslut om 
organiseringen av och innehållet i medlemsstaternas informationsutbyte för utdrag ur 
straffregistret (KOM(2005)0690).

7. Europaparlamentet anmodar rådet att omedelbart öka effektiviteten inom Europol när det 
gäller kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten som drabbar barn, i synnerhet 
när det gäller spridningen av barnpornografi via Internet och möjligheten för en 
Europoltjänsteman att leda utredningsgrupper inom detta område.

8. Europaparlamentet påminner om att de internationella bestämmelserna om skydd av barn 
även gäller ensamma flyktingbarn som kommer till EU:s territorium genom olaglig
invandring. Parlamentet uppmanar såväl alla lokala, regionala och nationella myndigheter 

                                               
1 EUT L 338, 23.12.2003, s. 1.



PE 388.696v02-00 4/5 AD\684152SV.doc

SV

som EU-institutioner att samarbeta i största möjliga utsträckning i fråga om 
omhändertagandet av de ensamma flyktingbarnen. Vidare uppmanar parlamentet 
kommissionen att upprätta förfaranden för internationellt stödsamarbete med 
ursprungsländerna utanför EU. Förfarandena ska garantera att barnen återsänds till sina 
respektive ursprungsländer på korrekt sätt. Dessutom bör det inrättas mekanismer för 
omhändertagande av dessa minderåriga efter det att de återvänt till sina ursprungsländer, 
antingen till sina biologiska familjer eller via system eller institutioner som kan garantera 
dem ett fullgott skydd.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en rapport om möjligheten att i 
alla internationella överenskommelser mellan Europeiska gemenskapen och tredjeländer 
införa en särskild, juridiskt bindande, klausul om respekten för barns rättigheter så som de 
fastställs på internationell nivå.
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