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Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 1
1. bevezető hivatkozás

- tekintettel az emberkereskedelem gyermekáldozatai jogainak védelméről szóló 
UNICEF-iránymutatásokra,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 2
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel a társadalomban a gyermek túlélésének, védelmének és fejlődésének alapvető 
intézménye a család,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 3
A. preambulumbekezdés

A. mivel a családi környezet kedvező keretet jelent a gyermekek jogainak védelméhez, a 
képességeik fejlesztéséhez, a jogaik gyakorlásához szükséges ismeretek 
megszerzéséhez és a kötelezettségeik megtanulásához, és következésképpen minden 
erőfeszítést meg kell tenni a család megfelelő, állami politikákkal történő 
támogatására, de egy ilyen keret hiányában – a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezménynek (UNCRC) és a Bizottság által aláírt, a fogyatékkal élő személyek 
jogairól szóló egyezmény elveinek megfelelően – minden gyermeknek részesülnie kell 
helyettesítő védelemben, amely mindenfajta megkülönböztetés nélkül biztosítja a 
kibontakozásukat,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 4
A. preambulumbekezdés

A. mivel a családi környezet kedvező keretet jelent a gyermekek jogainak védelméhez, a 
képességeik fejlesztéséhez, a jogaik gyakorlásához szükséges ismeretek 
megszerzéséhez és a kötelezettségeik megtanulásához, de egy ilyen keret hiányában –
a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek (UNCRC) megfelelően – minden 
gyermeknek – beleértve az árvákat, hajléktalanokat és menekülteket – részesülnie 
kell helyettesítő védelemben, amely mindenfajta megkülönböztetés nélkül biztosítja a 
kibontakozásukat,

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 5
A. preambulumbekezdés

A. mivel a családi környezet kedvező keretet jelent a gyermekek jogainak védelméhez, 
személyiségük egészséges fejlődésének biztosításához, a képességeik fejlesztéséhez, a 
jogaik gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzéséhez és a kötelezettségeik 
megtanulásához, de egy ilyen keret hiányában – a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezménynek (UNCRC) megfelelően – minden gyermeknek részesülnie kell 
helyettesítő védelemben, amely mindenfajta megkülönböztetés nélkül biztosítja a 
kibontakozásukat,
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Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 6
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel az EU gyermekjogi stratégiájának az Egyesült Nemzetek 1989. évi 
gyermekjogi egyezményében megállapított értékekben és elvekben kell gyökereznie,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 7
Ab. preambulumbekezdés (új)

Ab. mivel a politikák kialakításával kapcsolatos gyermekjogi megközelítés azt jelenti, 
hogy a gyermekeket a társadalom különleges csoportjának tartják, ahelyett, hogy azt 
feltételeznék, érdekeik mindig azonosak a család, a nők, a munkaerőpiac vagy a 
közösség érdekeivel,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 8
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel a különélő szülők közötti, elhúzódó konfliktusok hátrányosan hatnak a 
gyermekekre, 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 9
B. preambulumbekezdés

B. mivel (törlés) a nemzeti és nemzetközi jogszabályok ellenére a lányok és az asszonyok 
gyakran jogi, társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek áldozatai, amelyek érintik az 
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olyan pozitív és alapvető jogaik gyakorlását, mint például az oktatáshoz és az 
egészségügyhöz való hozzáférés, 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 10
B. preambulumbekezdés

B. mivel a gyermekek mint önálló jogalanyok jogait el kell ismerni és – a nemzeti és 
nemzetközi jogszabályok ellenére – a lányok és az asszonyok gyakran jogi, társadalmi 
és gazdasági egyenlőtlenségek áldozatai, amelyek érintik az olyan pozitív és alapvető 
jogaik gyakorlását, mint például az oktatáshoz, a képzéshez és az egészségügyhöz 
való hozzáférés,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 11
B. preambulumbekezdés

B. mivel a gyermek jogai és a nők jogai oszthatatlanok, de a nemzeti és nemzetközi 
jogszabályok ellenére a lányok és az asszonyok gyakran jogi, társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek áldozatai, amelyek érintik az olyan pozitív és alapvető jogaik 
gyakorlását, mint például az oktatáshoz, (törlés) egészségügyhöz, biztonságos 
élelemhez, tiszta vízhez való egyenlő hozzáférés, valamint a serdülők 
gyermekvállalással összefüggő jogai;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 12
B. preambulumbekezdés

B. mivel a gyermek jogai és a családi jogok oszthatatlanok, de a nemzeti és nemzetközi 
jogszabályok ellenére a családok gyakran jogi, társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek áldozatai, amelyek érintik (törlés) pozitív és alapvető jogaik 
gyakorlását (törlés),

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 13
B. preambulumbekezdés

B. mivel a gyermek jogai és a nők jogai oszthatatlanok, de a nemzeti és nemzetközi 
jogszabályok ellenére a lányok és az asszonyok gyakran jogi, társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek áldozatai, amelyek érintik az olyan pozitív és alapvető jogaik 
gyakorlását, mint például az oktatáshoz és az egészségügyhöz való hozzáférés, és ezek 
az egyenlőtlenségek a fogyatékkal élő lányok és nők esetében különösen élesek,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 14
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel az alapvető jogoknak és értékeknek – beleértve a nemek közötti egyenlőséget –
a gyermekkori oktatás nélkülözhetetlen részét kell alkotniuk, és azoknak valamennyi 
további életszakasz alapját kell képezniük, 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és
Iratxe García Pérez

Módosítás: 15
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel a nemek közötti esélyegyenlőséget a gyermekeket érintő valamennyi politikára 
alkalmazni kell, mivel a nemek közötti egyenlőség a fiúk és lányok egyenlő jogainak 
már az első életévekben történő elismerésével kezdődik,

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 16
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel a gyermekek koldulás vagy bármely más célból történő kereskedelme továbbra 
is problémát jelent az EU-ban,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 17
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel európai szinten nagyobb figyelmet kell fordítani a kísérő nélküli kiskorúak, a
fogyatékkal élő gyermekek és a migránsok, menedékkérők és menekültek 
gyermekeinek helyzetére,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 18
Bb. preambulumbekezdés (új)

Bb. mivel az anya és a gyermek közötti mély kapcsolatnak a gyermek első életévében 
történő, túl gyors megszakítása súlyos érzelmi és pszichológiai deprivációhoz
vezethet, 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 19
Bc. preambulumbekezdés (új)

Bc. mivel valamennyi nemzetközi gyermekjogi egyezmény, valamint az Európai 
Egyezmény elismeri az elhagyott gyermekek és árvák családhoz és védelemhez 
való jogát, 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 20
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel a bevándorló nők és lányok ellen az úgynevezett, becsület védelmében
elkövetett bűncselekmények, a kényszerházasságok, a nemi szervek csonkítása vagy 
más erőszakos cselekmények formájában elkövetett emberi jogi jogsértések nem 
indokolhatók semmiféle kulturális vagy vallási alapon, és azokat semmilyen 
körülmények között nem szabad eltűrni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 21
Bb. preambulumbekezdés (új)

Bb. mivel Európában a gyermekek már korai életkorban ki vannak téve a horror, a 
pornográfia és az erőszak ábrázolásainak, és a médiában bemutatott erőszak olyan 
pusztító pszichológiai és társadalmi hatásokkal járhat, mint például a szorongás és 
depresszió, az iskolai problémák és a fokozott agresszivitás, 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 22
Bc. preambulumbekezdés (új)

Bc. mivel különösen a gyermekek körében mobiltelefonokon rövid videojelenetekként 
terjedő vagy ténylegesen lejátszott és szimuláción keresztül a gyilkolásra oktató 
úgynevezett gyilkosjátékok hatása következtében a felhasználó érzéketlenné válik az 
erőszakkal és/vagy az erőszakra való felbujtással szemben, ami másolásos 
(„copycat”) bűncselekményekhez vezethet, 

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 23
Bd. preambulumbekezdés (új)

Bd. mivel a különösen a nők és gyermekek esetében – magzati alkoholszindróma, 
családon belüli erőszak és a gyermek elhanyagolása formájában – számos
egészségügyi és szociális problémához vezető, veszélyes és káros alkoholfogyasztás 
problémája EU-s szinten nyilvánvaló,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 24
Be. preambulumbekezdés (új)

Be. mivel egyre több gyermek szenved olyan krónikus betegségekben, mint például a 
neurodermitis és az allergia, valamint légzőszervi megbetegedések és a 
zajszennyezés, 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 25
Bf. preambulumbekezdés (új)

Bf. mivel a gyermekek környezeti jogai szerepelnek az ENSZ gyermekjogi 
egyezményében, 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 26
-1. bekezdés (új)

-1. hangsúlyozza, hogy a gyermekek jogainak védelméért elsődlegesen a nemzeti 
kormányok felelősek; hangsúlyozza, hogy a gyermekek jogai az EU és a tagállamok 
által a nemzeti, európai és nemzetközi jog értelmében tiszteletben tartandó emberi 
jogok részét képezik;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 27
-1a. bekezdés (új)

-1a. rámutat, hogy a gyermekekre vonatkozó stratégiának az Egyesült Nemzetek 
Gyermekjogi Egyezményének (UNCRC) értékeiben és következő négy alapelvében 
kell gyökereznie: a) a megkülönböztetés valamennyi formája elleni védelem, b) a 
gyermek legjobb érdekeit kell elsődleges szempontnak tekinteni, c) az élethez és a 
fejlődéshez való jog, d) a gyermeket érintő bármely ügyben vagy eljárásban a 
véleménynyilvánításhoz, valamint ahhoz való jog, hogy e véleményt figyelembe
vegyék;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 28
-1b. bekezdés (új)

-1b. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli stratégiának el kell ismernie az esélyegyenlőségen és 
a megkülönböztetésmentességen alapuló, oktatáshoz való jogot; felszólítja a 
tagállamokat, hogy tegyék az alapfokú oktatást kötelezővé és ingyenesen 
hozzáférhetővé valamennyi gyermek számára – biztosítva, hogy valamennyi gyermek 
jó minőségű oktatásban részesül –, továbbá hogy különösen az ingyenes középfokú 
oktatás fokozatos bevezetésén keresztül tegyék a középfokú oktatást mindenki 
számára általánosan elérhetővé és hozzáférhetővé, szem előtt tartva, hogy az egyenlő 
hozzáférés – beleértve annak megerősítését – biztosítására irányuló különös 
intézkedések hozzájárulnak az esélyegyenlőséghez és a kirekesztés elleni 
küzdelemhez, valamint az iskolalátogatás biztosításához, különösen az alacsony
jövedelmű családokból származó lányok és gyermekek esetében; hangsúlyozza, hogy 
fontos az, hogy a migráns- és/vagy menekültgyermekeknek biztosítsanak hozzáférést 
az oktatáshoz;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 29
-1c. bekezdés (új)

-1c. hangsúlyozza, hogy különösen a bevándorló lányok esetében fontos a társadalomba 
és a munka világába való tényleges beilleszkedés alapvető előfeltételét képező 
oktatáshoz és nyelvi képzéshez való feltétlen és akár prioritást élvező hozzáférési; 
felszólítja a tagállamokat, hogy a bevándorló lányok számára – integrációjuk 
megkönnyítésének, valamint a családban és a társadalomban való 
megkülönböztetésük elleni védelem módjaként – vezessenek be kötelező nyelvi 
képzést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 30
-1d. bekezdés (új)

-1d. rámutat, hogy a lányok sportban, úszásban és iskolai oktatásban való részvételének 
megtiltását egyetlen kultúra vagy vallás sem indokolhatja, és azt nem szabad eltűrni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 31
-1e. bekezdés (új)

-1e. aggódik a migráns háttérből érkező lányokat érintő, többszörös jogsértések miatt; 
sürgeti a tagállamokat, hogy legalább az alapfokú iskolákban tiltsák meg a 
fejkendők és hijabok viseletét, annak érdekében, hogy még szilárdabban rögzítsék a 
gyermekkorhoz való jogot, és hogy későbbi életkorban biztosítsák a választás valós 
és kényszermentes szabadságát; 

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 32
1. bekezdés

1. hangsúlyozza, hogy az anyák egészsége védelmének (törlés) magába kell foglalnia a 
várandós vagy szoptató nők megfelelő élet- és munkakörülményeinek fejlesztését, 
minden nő egyenlő és egyetemes hozzáférését a szülés előtti és utáni minőségi orvosi 
ellátásokhoz az anyai és gyermekhalandóság, valamint az anya által gyermekének 
átadott betegségek csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és
Iratxe García Pérez

Módosítás: 33
1. bekezdés

1. emlékeztet (törlés) a gyermekek egészséghez való jogára és különösen a serdülők 
szexuális és gyermekvállalással összefüggő egészséghez való jogára, valamint 
hangsúlyozza, hogy az anyák egészsége védelmének a gyermek jogairól szóló 
jövőbeni stratégiának szerves részét kell képeznie, amelynek elő kell mozdítania a 
várandós vagy szoptató nők megfelelő élet- és munkakörülményeit, minden nő 
egyenlő és egyetemes hozzáférését a szülés előtti és utáni minőségi orvosi 
ellátásokhoz az anyai és gyermekhalandóság, valamint az anya által gyermekének 
átadott betegségek csökkentése érdekében;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 34
1. bekezdés

1. emlékeztet arra, hogy az anyák egészségének védelme a gyermek jogairól szóló 
jövőbeni stratégiának szerves részét kell képeznie, amelynek elő kell mozdítania a 
várandós vagy szoptató nők megfelelő élet- és munkakörülményeit, és ragaszkodik a 
női munkavállalók jogainak védelméről szóló, már meglévő jogszabályok 
betartásához, a közszektorban minden nő egyenlő és egyetemes hozzáféréséhez a 
szülés előtti és utáni minőségi orvosi ellátásokhoz az anyai és gyermekhalandóság, 
valamint az anya által gyermekének átadott betegségek csökkentése érdekében;

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 35
1. bekezdés

1. emlékeztet arra, hogy az anyák egészségének védelme a gyermek jogairól szóló 
jövőbeni stratégiának szerves részét kell képeznie, amelynek elő kell mozdítania a 
várandós vagy szoptató nők megfelelő élet- és munkakörülményeit, minden nő 
egyenlő és egyetemes hozzáférését a szülés előtti és utáni minőségi orvosi 
ellátásokhoz az anyai és gyermekhalandóság, valamint az anya által gyermekének 
átadott betegségek csökkentése érdekében; hangsúlyozza szülési szabadságnak a 
gyermek fejlődésével kapcsolatos, alapvető fontosságát, különös tekintettel a 
gyermeknek az anyával meglévő szoros kapcsolatára nemcsak a születést követő első 
hónapokban, hanem az első életévekben is;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 36
1a. bekezdés (új)

1a. emlékeztet arra, hogy a 92/85/EGK tanácsi irányelv foglalkoztatási jogokat teremt a 
várandós és szoptató nők számára, ami magába foglalja, hogy a munkáltatóknak 
minden megfelelő lépést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy a 
munkahelyen sem a nők, sem pedig a magzatok ne legyenek kitéve egészségügyi 
kockázatoknak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 37
1a. bekezdés (új)

1a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a fiatal lányok számára könnyítsék 
meg a gyermekvállalással összefüggő egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
tájékoztatáshoz és oktatáshoz való hozzáférést;  

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 38
2. bekezdés

2. hangsúlyozza, hogy a jövőbeni EU-s stratégiának el kell ismernie (törlés), hogy a 
társadalomban a család a gyermek túlélésének, védelmének és fejlődésének alapvető 
intézményenként jelentős szerepet tölt be; azon a véleményen van, hogy a gyermekek 
jogait teljes mértékben figyelembe kell venni a szakmai élet és a családi élet
összeegyeztetésében és a munkaidővel kapcsolatos kérdésekben, valamint az apát és 
az anyát abban segítő köz és/vagy magán támogatási politikákban, hogy képesek 
legyenek viselni és megosztani nevelési és gondoskodási felelősségeiket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 39
2. bekezdés

2. emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégiának el kell ismernie és fel kell értékelnie a 
család jelentős szerepét, és elő kell segítenie a szakmai élet és a családi élet 
összeegyeztetését szolgáló politikákat, valamint az elsősorban az anyát és az apát 
abban segítő köz és/vagy magán támogatási politikákat, hogy képesek legyenek 
viselni és megosztani nevelési és gondoskodási felelősségeiket;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 40
2. bekezdés

2. emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégiának el kell ismernie és fel kell értékelnie a 
család jelentős szerepét, és elő kell segítenie a szakmai élet és a családi élet 
összeegyeztetését szolgáló politikákat – különös hangsúlyt helyezve a fogyatékkal élő 
anyák és a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő anyák körülményeire –, valamint a 
gyermekeket és az apát és az anyát abban segítő köz és/vagy magán támogatási 
politikákat, hogy mindkét szülő képes legyen viselni és megosztani nevelési és 
gondoskodási felelősségét; különösen aggasztják a Bizottságnak a foglalkoztatási 
jogszabályokról szóló zöld könyvében1 kifejezett szándékai és a dolgozó családok és 
gyermekeik életére esetlegesen kifejtett hátrányos következmények;

  
1 A Bizottságnak „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival” című, 2006. november 
22-i zöld könyve (COM(2006)0708)
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Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 41
2. bekezdés

2. emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégiának el kell ismernie és fel kell értékelnie a 
család – ideértve az egyszülős családok – jelentős szerepét, és elő kell segítenie a 
szakmai élet és a családi élet összeegyeztetését szolgáló politikákat, valamint az apát 
és az anyát abban segítő köz és/vagy magán támogatási politikákat, hogy képesek 
legyenek viselni és megosztani nevelési és gondoskodási felelősségeiket;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 42
2. bekezdés

2. emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégiának el kell ismernie és fel kell értékelnie a 
család jelentős szerepét, és elő kell segítenie a szakmai élet és a családi élet 
összeegyeztetését szolgáló politikákat, valamint az apát és az anyát abban segítő köz 
és/vagy magán támogatási politikákat, hogy képesek legyenek viselni és megosztani 
nevelési és gondoskodási felelősségeiket, valamint hogy azt is elismerjék, hogy 
manapság az emberek egyre nagyobb számban élnek olyan alternatív 
családmodellekben, amelyek nem felelnek meg az anyából, apából és a biológiailag 
tőlük származó gyermekekből álló, hagyományos nukleáris családnak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 43
2a. bekezdés (új)

2a. ajánlja a központi és helyi hatóságok, nem kormányzati szervezetek és a gyermekek 
jogainak védelmével foglalkozó szervezetek részvételével működő, helyi és regionális 
hálózatok létrehozását és kiterjesztését a gyermekek és családjaik számára megelőző, 
védelmi és támogatási szolgáltatások nyújtása céljából,

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 44
2a. bekezdés (új)

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy a gyermekek jogairól szóló valamennyi tevékenység
esetében alkalmazzon nemek szerinti megközelítést, valamint hogy nemek szerint
lebontott statisztikákat használjon, mivel ez elengedhetetlen feltétel a lányok elleni 
megkülönböztetés és erőszak valamennyi formájának megszüntetéséhez;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 45
2a. bekezdés (új)

2a. javasolja tagállamokban megfelelő struktúrák létrehozását annak elősegítésére, 
hogy a gyermekek és a szülők a megváltozott családi körülményekhez alkalmazkodni 
tudjanak; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 46
2b. bekezdés (új)

2b. ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti politikáikba vegyék bele az egy évig tartó 
szülési szabadság bevezetését, ilyen módon lehetővé téve az erre vágyó anyáknak, 
hogy elsődleges fontosságúként kezelhessék a gyermekükkel való létfontosságú 
köteléket; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 47
2c. bekezdés (új)

2c. ezen túlmenően felszólítja a tagállamokat, hogy – például azokban az esetekben, 
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amikor a gyermek legfőbb érdeke forog kockán, a nemzeti vagy nemzetközi 
örökbefogadás igénybevételével – dolgozzanak ki hatékony eszközöket arra 
vonatkozóan, hogy csökkenjen az elhagyott és árva gyermekek intézetekben való 
elhelyezésének szükségessége, 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 48
2d. bekezdés (új)

2d. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák az azon fiatal felnőttek segítését 
szolgáló intézkedéseket, akik árvaházakban vagy nevelőintézetekben nőttek fel, és
biztosítsák, hogy 18. életévük után nem hagyják sorsukra őket, hanem 
részesülhetnek szakmai jövőjük megtervezését segítő és társadalmi integrációjukat 
megkönnyítő támogató intézkedésekből;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 49
3. bekezdés

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak valamennyi formáját; sürgeti a tagállamokat, hogy 
tegyenek tényleges jogszabályi és egyéb intézkedéseket a területükön a magán- vagy 
közszférában elkövetett valamennyi erőszak megelőzésére és felszámolására, 
beleértve a fizikai, mentális, pszichológiai és szexuális erőszakot, kínzást, a 
gyermekek bántalmazását és kizsákmányolását, túszul ejtését, a gyermekek vagy 
szerveik kereskedelmét vagy értékesítését, a családon belüli erőszakot, (törlés) a 
pedofil pornográfiát, a gyermekprostitúciót, a pedofíliát, a szexuális kizsákmányolást 
és a káros hagyományos gyakorlatokat, mint például a női nemi szervek 
megcsonkítása, a kényszerházasság és a becsület védelmében elkövetett bűntettek, 
miközben különös figyelmet szentelnek a sebezhető csoportoknak, vagyis a 
bevándorolt lányoknak és nőknek, az etnikai kisebbségekből származó lányoknak és 
nőknek és a fogyatékkal élő lányoknak;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 50
3. bekezdés

3. felkéri a tagállamokat, hogy gyűjtsenek adatokat annak érdekében, hogy megelőzzék 
(törlés) területükön a magán- vagy közszférában elkövetett valamennyi erőszakot és a 
családon belüli erőszakot, az emberkereskedelmet, a pedofil pornográfiát, a szexuális 
kizsákmányolást és a káros hagyományos gyakorlatokat, mint például a női nemi 
szervek megcsonkítása, a kényszerházasság és a becsület védelmében elkövetett 
bűntettek, például az orvosok figyelmének felkeltésével és annak biztosításával, hogy 
a bűncselekményeket a hatályos jogszabályok értelmében következetesen 
szankcionálják, valamint hogy különös figyelmet szentelnek a sebezhető 
csoportoknak, vagyis a bevándorolt lányoknak és nőknek, az etnikai kisebbségekből 
származó lányoknak és nőknek és a fogyatékkal élő lányoknak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 51
3. bekezdés

3. felkéri a tagállamokat, hogy (életkor és nemek szerinti bontásban) gyűjtsenek 
adatokat, előzzék meg és minősítsék büntetendőnek a területükön a magán- vagy 
közszférában elkövetett valamennyi erőszakot és a családon belüli erőszakot, az 
emberkereskedelmet, a pedofil pornográfiát, a szexuális kizsákmányolást és a káros 
hagyományos gyakorlatokat, mint például a női nemi szervek megcsonkítása, a 
kényszerházasság és a becsület védelmében elkövetett bűntettek, miközben különös 
figyelmet szentelnek a sebezhető csoportoknak, vagyis a bevándorolt lányoknak és 
nőknek, az etnikai kisebbségekből származó lányoknak és nőknek és a fogyatékkal élő 
lányoknak;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 52
3. bekezdés

3. felkéri a tagállamokat, hogy gyűjtsenek adatokat, előzzék meg és minősítsék 
büntetendőnek a területükön a magán- vagy közszférában elkövetett valamennyi 
erőszakot és a családon belüli erőszakot, az emberkereskedelmet – ideértve a 
gyermekkereskedelmet is –, a pedofil pornográfiát, a szexuális kizsákmányolást és a 
káros hagyományos gyakorlatokat, mint például a női nemi szervek megcsonkítása, a 
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kényszerházasság és a becsület védelmében elkövetett bűntettek, miközben különös 
figyelmet szentelnek a sebezhető csoportoknak, vagyis a bevándorolt lányoknak és 
nőknek, az etnikai kisebbségekből származó lányoknak és nőknek és a fogyatékkal élő 
lányoknak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 53
3. bekezdés

3. felkéri a tagállamokat, hogy gyűjtsenek adatokat, előzzék meg és minősítsék 
büntetendőnek a területükön a magán- vagy közszférában elkövetett valamennyi 
erőszakot, mint például a munkahelyi, otthoni és a médiában megjelenő erőszakot, 
az emberkereskedelmet, a pedofil pornográfiát, a szexuális kizsákmányolást és a káros 
hagyományos gyakorlatokat, mint például a női nemi szervek megcsonkítása, a 
kényszerházasság és a becsület védelmében elkövetett bűntettek, miközben különös 
figyelmet szentelnek a sebezhető csoportoknak, vagyis a bevándorolt lányoknak és 
nőknek, az etnikai kisebbségekből származó lányoknak és nőknek és a fogyatékkal élő 
lányoknak;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 54
3a. bekezdés (új)

3a. felszólítja a tagállamokat, hogy vagy hajtsák végre a nők nemi szerveinek 
megcsonkítására vonatkozó különleges jogi rendelkezéseket, vagy fogadjanak el 
olyan jogszabályokat, amelyek értelmében büntetőeljárás alá vonható minden, a nők 
nemi szervét megcsonkító személy;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 55
3b. bekezdés (új)

3b. felszólítja a tagállamokat, hogy vezessék be a nők nemi szerve megcsonkítása 
valamennyi esetének az egészségügyi dolgozók általi, kötelező nyilvántartásba 
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vételét, valamint hogy vegyék nyilvántartásba azokat az eseteket is, amikor fennáll 
annak gyanúja, hogy nők nemi szerveit csonkíthatják meg;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 56
3c. bekezdés (új)

3c. felszólítja a tagállamokat, hogy szólaljanak fel a hagyományon alapuló, nők elleni 
erőszak ellen, hogy ítéljék el a bevándorló lányok emberi jogainak családon belüli
megsértését, valamint hogy ellenőrizzék, mely jogszabályok alkalmazhatók a 
családtagok felelősségre vonására, különösen az úgynevezett, becsület védelmében 
elkövetett bűncselekmények esetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 57
3d. bekezdés (új)

3d. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak – olyan intézkedéseken keresztül, mint például 
a megfizethető, hozzáférhető, jó minőségű szolgáltatások nyújtása – növelniük kell 
az olyan gyermekek védelmére irányuló erőfeszítéseiket, akik többszörösen 
nélkülöznek, vagy akik különösen kiszolgáltatottak; kéri a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre megfelelő nyomon követési mechanizmusokat a veszélyeztetett 
gyermekek azonosítására és támogatására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 58
3e. bekezdés (új)

3e. hangsúlyozza, hogy – a legfrissebb tanulmányok szerint – az EU-ban minden ötödik 
gyermek ki van téve a szegénység kockázatának, valamint hogy a gyermekek és a 
fiatalok különösen érzékenyek a társadalmi kirekesztésre; üdvözli a Bizottságnak „A 
gyermekek jogaira vonatkozó európai stratégia felé” című közleményében javasolt 
intézkedéseket, amely közlemény hangsúlyozza, hogy a gyermekszegénység állandó 
probléma; úgy véli, hogy EU-s és tagállami szinten is elsődleges figyelmet kell 
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fordítani a gyermekszegénység megelőzésére és megszüntetésére; sajnálja, hogy a 
közlemény nem határoz meg egyértelmű mennyiségi célokat a gyermekszegénység 
felszámolása tekintetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 59
3a. bekezdés (új)

3a. fenntartja, hogy ha a gyermekek elleni erőszakot és bántalmazást korai szakaszban 
akarják felismerni és leküzdeni, akkor különös eljárásrendet kell bevezetni az ilyen 
események nyilvántartásba vételére és kezelésére, a gyermekek fizikai és mentális 
egészségével kapcsolatos ügyekért felelős orvosi és egészségügyi személyzetre 
vonatkozó képzési intézkedésekkel együtt;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 60
3a. bekezdés (új)

3a. emlékeztet arra, hogy a gyermekeknek és fiataloknak – életkoruktól függetlenül –
joguk van véleményük kinyilvánítására; úgy véli, hogy a lányok és a fiúk egyaránt 
jogosultak véleményük kifejtéséhez, valamint hogy ezt a jogot garantálni kell a 
gyermekek jogaira – többek között a lányok és fiúk kiegyensúlyozott részvételére –
vonatkozó EU-s stratégia kidolgozásakor;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 61
4. bekezdés

4. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy olyan jogszabályi keretet, amely 
büntethetővé teszi a gyermekeket bevonó szexuális turizmus szervezőit, és felkéri a 
tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy hagyjanak jóvá és támogassanak (törlés)
magatartási kódexeket a szállodaiparban és a turisztikai iparban, mint például az 
UNICEF által létesített ECPAT magatartási kódex a gyermekek szexuális 
kizsákmányolásáról;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 62
4a. bekezdés (új)

4a. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolás – mint például 
prostitúció és gyermekpornográfia –, de a kényszerházasságok miatt is folytatott 
emberkereskedelem gyermekáldozatainak nagy többsége serdülőlány, aminek 
következtében az emberkereskedelem jelentős, a nemek közötti egyenlőséget érintő 
problémává válik; ezen túlmenően hangsúlyozza, hogy még az emberkereskedelem 
ellenőrzésére és megszüntetésére irányuló kísérletekben részt vevő csoportokon belül 
is tapasztalható a nemek közötti kapcsolatokkal, valamint a nők és lányok 
szerepének hagyományos felfogásával kapcsolatos, konvencionális hozzáállás;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 63
4b. bekezdés (új)

4b. felszólít minden olyan tagállamot, amelyek még nem tették meg, hogy ratifikálják az 
emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem 
megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvet (Palermói
Jegyzőkönyv), valamint hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést, hogy 
védelmet nyújtsanak az emberkereskedelem gyermekáldozatai számára, többek 
között azzal, hogy lehetővé teszik az emberkereskedelem áldozatai számára, hogy 
ideiglenesen vagy állandóan területükön maradjanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 64
4c. bekezdés (új)

4c. felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul értékelje a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2004/68/IB 
kerethatározat tekintetében meglévő nemzeti végrehajtási intézkedéseket abból a 
célból, hogy javasolja a kerethatározattal ellentétes nemzeti rendelkezések azonnali 
módosítását, továbbá az ENSZ-nek a gyermekek kizsákmányolása és a pedofília 
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elleni küzdelemre vonatkozó, a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezményéhez 
csatolt kiegészítő jegyzőkönyv valamennyi tagállam általi megerősítését; úgy véli,
hogy a Bizottság egyik alapvető prioritásának annak kell lennie, hogy fokozza az 
illegális, pedofil internetes oldalak elleni, határokon átnyúló műveleteket, valamint 
hogy az illegális honlapok megszüntetése iránti elkötelezettség céljából javítsa a 
hatóságok és a magánszektor szervezetei közötti együttműködést;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és
Iratxe García Pérez 

Módosítás: 65
4a. bekezdés (új)

4a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használjanak fel minden 
rendelkezésre álló eszközt – többek között tájékoztató és megelőző kampányokat – az 
információs és kommunikációs technológiáknak a gyermekkereskedelem és 
pedofília céljából történő, perverz felhasználása elleni küzdelem érdekében, 
emlékeztetve arra, hogy ami bűncselekmény, az az interneten is az;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 66
4a. bekezdés (új)

4a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a gyermekek 
szexuális turizmusa elleni, összehangolt EU-s stratégia elfogadásának lehetőségét;
továbbá javasolja, hogy az EU dolgozzon ki egy, a gyermekek szexuális turizmusa 
ellen irányuló közös kampányt, lehetőség szerint a turisztikai iparral
együttműködve;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 67
5. bekezdés

5. kiemeli, hogy a jövőbeni stratégiának és a tagállamok cselekvéseinek magukban kell 
foglalniuk a gyermekek által elkövetett erőszakos cselekmények megelőzését és az 
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ilyen cselekmények elleni küzdelmet, különösen az iskolai környezetben, többek 
között polgári nevelési kampányok, az iskolákban az etikai és erkölcsi elvek 
előmozdítása és oktatása, valamint a szülők és a pedagógusok megfelelő mozgósítása 
révén;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 68
5. bekezdés

5. kiemeli, hogy a jövőbeni stratégiának és a tagállamok cselekvéseinek magukban kell 
foglalniuk a gyermekek által elkövetett erőszakos cselekmények megelőzését és az 
ilyen cselekmények elleni küzdelmet, különösen az iskolai környezetben, többek 
között polgári nevelési kampányok, valamint a szülők, pedagógusok és az 
egészségügyi személyzet megfelelő mozgósítása révén;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 69
5a. bekezdés (új)

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy – főként a pedofília interneten keresztüli terjesztése 
elleni küzdelemmel, valamint azok azonosításával és szankcionálásával, akik ilyen 
anyagokat felhasználnak, továbbá a gyermekek jogait és méltóságát tiszteletben 
tartó médiatartalom reklámozásával – helyezzenek nagyobb hangsúlyt a média és az 
internetszolgáltatók felelősségére a mindkét nemhez tartozó gyermekek elleni 
erőszak valamennyi formája elleni küzdelemben;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 70
5a. bekezdés (új)

5a. megállapítja, hogy a fiatalkorú bűnözőket és főként, fiatal áldozatokat érintő
fiatalkorú bűnözés egyre fokozódó, riasztó tendenciát mutat valamennyi 
tagállamban, ami integrált politikai reakciót kíván nemcsak nemzeti, hanem 
közösségi szinten is; ennélfogva ajánlja, hogy a problémáról vezessenek közvetlen és 
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megbízható nyilvántartást, valamint hogy ezt követően dolgozzanak ki terveket egy 
közösségi szintű, integrált keretprogramra vonatkozóan annak érdekében, hogy az 
intézkedéseket a következő három vezérelv köré csoportosítsák: megelőzés, a 
fiatalkorú bűnözők társadalmi integrációja és a bírósági és bíróságon kívüli 
beavatkozás;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 71
5b. bekezdés (új)

5b. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori erőszak és jogszabálysértő magatartás 
problémájával kapcsolatban szükséges, hatékony fellépés olyan jogi, oktatási és 
szociális intézkedések megválasztását jelenti, amelyek a civil társadalom helyi és 
regionális szintű, aktív közreműködésével az elkövető és az áldozat társadalomba 
való újrabeilleszkedésére és rehabilitációjára összpontosítanak; hangsúlyozza, hogy 
a nemzeti és közösségi pénzügyi források és a megfelelően képzett személyzettel 
rendelkező, korszerű létesítmények biztosítása hozzájárul az ilyen intézkedések 
hatékony végrehajtásához;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 72
5a. bekezdés (új)

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el hatékony intézkedéseket az oktatásból 
lemorzsolódók arányának csökkentésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 73
5b. bekezdés (új)

5b. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el, hogy az utcagyerekek 
ezreinek problémája olyan komoly társadalmi probléma, amely sérti az UNCRC
rendelkezéseit;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 74
5c. bekezdés (új)

5c. felszólítja a tagállamokat, hogy rójanak ki szankciókat azokra, akik a koldulásra 
kényszerített gyermekek lealacsonyításáért felelősek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 75
5a. bekezdés (új)

5a. emlékezteti a tagállamokat, hogy haladéktalanul be kell tartaniuk a gyermekek 
jogainak védelme tekintetében vállalt európai és nemzetközi kötelezettségeiket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 76
6. bekezdés

6. javasolja, hogy a jövőbeni stratégia tulajdonítson különös jelentőséget a lányok és 
fiúk, hanyagság, bántalmazás, helytelen bánásmód, kizsákmányolás, valamint 
közvetlen és/vagy közvetett erőszak áldozatai orvosi, pszichológiai és szociális 
ellátásának a gyermek legmagasabb rendű érdekének és a nemek dimenziójának 
tiszteletben tartásával; emlékeztet arra, hogy a gyermekek jólétét érintő közvetett 
erőszak hatását és annak megelőzését bele kell foglalni a Bizottság munkáiba;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 77
6. bekezdés

6. javasolja, hogy a jövőbeni stratégia tulajdonítson különös jelentőséget a gyermekek
hanyagság, bántalmazás, kizsákmányolás, valamint közvetlen és/vagy közvetett 
erőszak áldozatai orvosi, pszichológiai és szociális ellátásának a gyermek 
legmagasabb rendű érdekének és a nemek dimenziójának tiszteletben tartásával; 
emlékeztet arra, hogy a gyermekek jólétét érintő közvetett erőszak hatását és annak 
megelőzését bele kell foglalni a Bizottság munkáiba;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 78
6. bekezdés

6. javasolja, hogy a jövőbeni stratégia tulajdonítson különös jelentőséget a lányok és 
fiúk, hanyagság, bántalmazás, kizsákmányolás, valamint közvetlen és/vagy közvetett 
erőszak áldozatai orvosi, pszichológiai és szociális ellátásának a gyermek 
legmagasabb rendű érdekének és a nemek dimenziójának tiszteletben tartásával; 
emlékeztet arra, hogy a gyermekek jólétét érintő közvetett erőszak hatását és annak 
megelőzését bele kell foglalni a Bizottság munkáiba; hangsúlyozza, hogy ezek a 
kérdések gyakran összefüggésben állnak a szegénységgel és a családok közötti 
társadalmi kirekesztéssel, valamint hogy e problémák megoldásához olyan új 
szociálpolitikákra van szükség, amelyek nagyobb hangsúlyt helyeznek a 
szolidaritásra;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és
Iratxe García Pérez

Módosítás: 79
7. bekezdés

7. kéri, hogy a jövőbeni stratégia foglalja magában a nemen alapuló erőszak 
megelőzésére irányuló cselekvéseket, amelyek fő irányai többek között az oktatáshoz 
való megkülönböztetés-mentes hozzáférés hatékonyságának biztosítása – különösen 
e jog bizonyos csoportok és kisebbségek tekintetében történő biztosítására irányuló, 
aktív politikák végrehajtásával –, valamint a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőségre vonatkozóan a szülőknek, oktatási szakembereknek és a sebezhető 
közösségeknek szóló mozgósító kampányok a lányok emancipációjának lehetővé 
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tétele és a jogaik jobb védelme érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy tegye a 
fejlesztési támogatási politikája és a kereskedelmi megállapodásai feltételévé a férfiak 
és a nők közötti esélyegyenlőséget biztosító, valamint a nőkkel és a gyermekekkel 
szembeni erőszak minden fajtáját eltörlő jogszabályok végrehajtását;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 80
7. bekezdés

7. kéri, hogy a jövőbeni stratégia foglalja magában a nemen alapuló erőszak 
megelőzésére irányuló cselekvéseket, amelyek fő irányai többek között (törlés) a 
férfiak és a nők közötti esélyegyenlőségre vonatkozóan a gyermekeknek, szülőknek, 
pedagógusoknak és a sebezhető közösségeknek szóló mozgósító kampányok a lányok 
emancipációjának lehetővé tétele és a jogaik jobb védelme érdekében; felkéri a 
Bizottságot, hogy tegye a fejlesztési támogatási politikája és a kereskedelmi 
megállapodásai feltételévé a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséget biztosító, 
valamint a nőkkel és a gyermekekkel szembeni erőszak minden fajtáját eltörlő 
jogszabályok végrehajtását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 81
7. bekezdés

7. kéri, hogy a jövőbeni stratégia foglalja magában a nemen alapuló erőszak 
megelőzésére irányuló cselekvéseket, amelyek fő irányai többek között az oktatáshoz 
való megkülönböztetés-mentes hozzáférés, a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőségre vonatkozóan a lányoknak és fiúknak, tanároknak, szülőknek és a 
sebezhető közösségeknek szóló mozgósító kampányok a lányok emancipációjának 
lehetővé tétele és a jogaik jobb védelme érdekében; felszólít a fiúk és a férfiak aktív 
részvételének előmozdítására; felkéri a Bizottságot, hogy tegye a fejlesztési 
támogatási politikája és a kereskedelmi megállapodásai feltételévé a férfiak és a nők 
közötti esélyegyenlőséget biztosító, valamint a nőkkel és a gyermekekkel szembeni 
erőszak minden fajtáját eltörlő jogszabályok végrehajtását;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 82
7. bekezdés

7. kéri, hogy a jövőbeni stratégia foglalja magában a nemen alapuló erőszak 
megelőzésére irányuló cselekvéseket, amelyek fő irányai többek között az oktatáshoz 
való megkülönböztetés-mentes hozzáférés, a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőségre vonatkozóan a szülőknek és a sebezhető közösségeknek szóló 
mozgósító kampányok a lányok számára az esélyegyenlőség biztosítása és a jogaik 
jobb védelme érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy tegye a fejlesztési támogatási 
politikája és a kereskedelmi megállapodásai feltételévé a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőséget biztosító, valamint a nőkkel és a gyermekekkel szembeni erőszak 
minden fajtáját eltörlő jogszabályok végrehajtását;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 83
7a. bekezdés (új)

7a. ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy – mind az Unión belül, mind pedig 
azon kívül – mind a két nemhez tartozó gyermekek esetében segítse elő az oktatás 
valamennyi szintjéhez és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférését, 
különös hangsúlyt helyezve a hátrányos helyzetű gyermekekre és az etnikai vagy 
társadalmi kisebbségekből származó gyermekekre;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 84
7b. bekezdés (új)

7b. felszólítja a Bizottságot, hogy harmadik országokkal folytatott kapcsolataikban 
ösztönözzék a nőkkel szembeni megkülönböztetés megszüntetésére vonatkozó 
nemzetközi szerződések ratifikálását, valamint hogy mozdítsák elő a nők gazdasági, 
társadalmi és politikai életben való részvételét, növelve ezzel gyermekeik jólétét;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és
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Iratxe García Pérez

Módosítás: 85
7a. bekezdés (új)

7a. ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyék prioritássá az emberi jogokkal és azon közös
értékekkel kapcsolatos tantárgyak tanrendbe történő felvételét, amelyek a 
demokratikus polgárság alapját képezik;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Claire Gibault

Módosítás: 86
7a. bekezdés (új)

7a. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak alkalmasabb struktúrákat kell létrehozniuk a 
legveszélyeztetettebb kategóriákba tartozó, legkiszolgáltatottabb gyermekek – például 
a kísérő nélküli kiskorúak, a fogyatékkal élő gyermekek és a migránsok, 
menedékkérők és menekültek gyermekeinek – fogadására és védelmére,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 87
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy nem és kor szerinti bontásban gyűjtsön adatokat a 
gyermekeket érő megkülönböztetés és erőszak minden formájáról annak érdekben, 
hogy a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség dimenzióját integrálják a jövőbeni 
stratégiája valamennyi politikája és eszköze – beleértve a gyermekek jogaival 
foglalkozó fórum tevékenységeit – keretében, és többek között a „gender budgeting”
révén biztosítsa e politikák ellenőrzését és értékelését;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 88
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy gyűjtsön adatokat a gyermekeket érő megkülönböztetés és 
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erőszak minden formájának okairól annak érdekben, hogy a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőség dimenzióját integrálják a jövőbeni stratégiája valamennyi politikája 
és eszköze keretében, és többek között a „gender budgeting” révén biztosítsa e 
politikák ellenőrzését és értékelését;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 89
8a. bekezdés (új)

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Unióban élő fiatalokról dogozzon ki éves 
jelentést; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 90
8a. bekezdés (új)

8a. rámutat arra, hogy az Európai Unióban értékesített termékeket esetleg 
gyermekmunkával állították elő; felszólítja a Bizottságot, hogy valósítson meg egy
olyan mechanizmust, amelyen keresztül a gyermekmunka áldozatai a tagállamok 
nemzeti bíróságainál jogorvoslatért folyamodhatnak az európai társaságokkal 
szemben; felszólítja a Bizottságot, hogy érvényesítse az ellátási lánc megfelelőségét, 
valamint hogy terjesszen elő olyan mechanizmusokat, amelyek a fővállalkozót teszik 
felelőssé az ellátási láncban a gyermekmunkára vonatkozó ENSZ-egyezmények 
megsértéseinek esetén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 91
9. bekezdés

9. emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégia hatékonysága megkövetel egy hosszú távú 
kötelezettségvállalást, és megköveteli ilyen cselekvések elfogadását, a nemzeti és 
nemzetközi gyermekjogi kezdeményezésekkel és politikákkal való összehangolást, 
továbbá az érintett szereplők és különösen a nem kormányzati szervezetek, valamint 
szülői és oktatási szövetségek támogatását, 
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 92
9. bekezdés

9. emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégia hatékonysága megkövetel egy hosszú távú 
kötelezettségvállalást, a gyermekek jogai végrehajtásának mutatók kidolgozásán és 
nem kormányzati szervezetek részvételén keresztül történő fokozott és hatékony 
ellenőrzését, és megköveteli ilyen cselekvések elfogadását, a nemzeti 
kezdeményezésekkel és politikákkal való összehangolást, továbbá az érintett szereplők 
és különösen a nem kormányzati szervezetek támogatását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 93
9. bekezdés

9. emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégia hatékonysága megkövetel egy hosszú távú 
kötelezettségvállalást, és megköveteli ilyen cselekvések elfogadását, amelyeket segít a 
nemzeti kezdeményezésekkel és politikákkal való összehangolás, továbbá amelyeket
az érintett szereplők és különösen a nem kormányzati szervezetek ellenőriznek;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 94
9a. bekezdés (új)

9a. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést 
gyermekgondozási létesítményeik minőségének biztosítására, mivel ezek a 
létesítmények biztosítják a gyermekek számára jövőjük szilárd megalapozását, 
ugyanakkor a szülők javát is szolgálják, különösen az anyák munkaterhe 
tekintetében. Ez viszont hozzájárul a nők – következésképpen a gyermekek –
körében a szegénység csökkentéséhez; 

Or. hu
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 95
9a. bekezdés (új)

9a. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy nevezzen ki gyermekügyi ombudsmant
vagy más független szervet, amelynek feladata a gyermekek életének javítása, és
amely – többek között helyi irodák révén – a nyilvánosság számára hozzáférhető;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 96
9b. bekezdés (új)

9b. rámutat arra az aggasztó tényre, hogy Európában egyre nagyobb méreteket ölt az 
elhízás, különösen a gyermekek körében; hangsúlyozza, hogy a becslések szerint 
több mint 21 millió túlsúlyos gyermek van az EU-ban, és ez a szám évente 400 000-
rel növekszik; felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat az agresszív 
és megtévesztő reklámok szabályozására, valamint hogy az elhízás egyre növekvő 
problémájának kezelése érdekében javítsa a feldolgozott élelmiszerek tekintetében a 
tápanyagokra vonatkozó címkézéssel kapcsolatos rendelkezéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 97
9c. bekezdés (új)

9c. felszólítja a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, miként lehetne jobban megvédeni a 
fiatalokat a médiában megjelenő erőszaktól, valamint hogy szigorítani kell-e az e 
védelem biztosításának elmulasztásáért kiszabott szankciókat; 

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 98
9d. bekezdés (új)

9d. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a következők révén növeljék a nők 
és a gyermekek alkohollal kapcsolatos károsodása elleni küzdelemre irányuló 
erőfeszítéseiket:
a) a nők számára jobb tájékoztatás nyújtása a magzati alkoholszindrómáról,
b) megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtása és tanácsadás a terhesség alatt és 

az után az alkoholproblémákkal küzdő nők számára, valamint azon nők és 
gyermekek számára, akik alkohol- és szenvedélybetegséggel kapcsolatos 
problémákkal küzdő családokban élnek,

c) a 6.00 és 21.00 óra közötti reklámtilalom és a gyermekekkel kapcsolatos 
tartalommal (számítógépes játékok, képregények) bíró alkoholreklámok 
tilalmával szigorúbb szabályozás bevezetése az alkoholtartalmú italok 
reklámozására, valamint sporteseményeknek az alkoholipar által történő 
szponzorálására vonatkozóan, annak érdekében, hogy a gyermekek felé ne 
közvetítsenek pozitív képet az alkoholról, és

d) olyan alkoholtartalmú italok tilalma, amelyek kinézetükben alig különböznek 
az édességtől vagy a játékoktól, mert a gyermekek nem tudnak különbséget 
tenni az alkoholtartalmú és a nem alkoholtartalmú italok között;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 99
9e. bekezdés (új)

9e. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az EU-ban a gyermekek jogai 
végrehajtása felé tett első lépésként segítsék elő a gyermekek csúcstalálkozóját;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 100
9f. bekezdés (új)

9f. üdvözli a gyermekügyi ombudsman intézményének bevezetését és felszólítja a 
tagállamokat, hogy könnyítsék meg annak nemzeti és helyi szinten történő 
bevezetését;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 101
9g. bekezdés (új)

9g. felszólít a jogi bizonyítás terhének megváltoztatására, hogy tilos legyen az egészségre 
káros anyagok gyermekek környezetébe történő bevitele, felszólít továbbá a 
következőkre:
- valamennyi meglévő és jövőbeli határértéknek a csecsemők és gyermekek 

figyelembevételével történő megállapítása, 
- a környezet hormon-, ideg-, pszichológiai és immunrendszerre gyakorolt 

hatásainak kutatása és értékelése, 
- a városfejlesztésben és a közlekedési tervekben gyermekbarát tesztek bevezetése,  
- a nem gyermekmunkával előállított, importált termékek pozitív címkézése;

Or. de


