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Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 1
1. atsauce

- ņemot vērā ANO Bērnu fonda (UNICEF) Pamatnostādnes par no cilvēku 
tirdzniecības cietušo bērnu aizsardzību,

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 2
Aa apsvērums (jauns)

Aa. tā kā pamatinstitūcija sabiedrībā, kas nodrošina bērnu izdzīvošanu, aizsardzību un 
attīstību, ir ģimene; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 3
A. apsvērums

A. tā kā ģimenes vide ir labvēlīgs pamats bērnu tiesību aizsardzībai, viņu spēju 
attīstīšanai, viņu tiesību īstenošanai nepieciešamo zināšanu ieguvei un pienākumu 
apzināšanai un tāpēc jādara viss iespējamais, lai ģimenes atbalstītu ar piemērotu 
valsts politiku, taču, ja šāds pamats nav pieejams, saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām un Konvencijas par invalīdu tiesībām 
principiem, kā Komisija to parakstījusi, visiem bērniem jābūt iespējai to aizvietot tā, 
lai šīs tiesības varētu īstenot bez diskriminācijas,

Or. pt

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 4
A. apsvērums

A. tā kā ģimenes vide ir labvēlīgs pamats bērnu tiesību aizsardzībai, viņu spēju 
attīstīšanai, viņu tiesību īstenošanai nepieciešamo zināšanu ieguvei un pienākumu 
apzināšanai, taču, ja šāds pamats nav pieejams, saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām visiem bērniem, tostarp bāreņiem, 
bezpajumtniekiem un bēgļiem, jābūt iespējai to aizvietot tā, lai šīs tiesības varētu 
īstenot bez diskriminācijas,

Or. nl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 5
A. apsvērums

A. tā kā ģimenes vide ir labvēlīgs pamats bērnu tiesību aizsardzībai, viņu personību 
veselīgas attīstības nodrošināšanai, viņu spēju attīstīšanai, viņu tiesību īstenošanai 
nepieciešamo zināšanu ieguvei un pienākumu apzināšanai, taču, ja šāds pamats nav 
pieejams, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām 
visiem bērniem jābūt iespējai to aizvietot tā, lai šīs tiesības varētu īstenot bez 
diskriminācijas,

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 6
Aa apsvērums (jauns)

Aa. tā kā ES stratēģija par bērnu tiesībām jāpamato uz vērtībām un principiem, kas 
noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Konvencijā par bērnu tiesībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 7
Ab apsvērums (jauns)

Ab. tā kā pieeja politikas veidošanai no bērnu tiesību viedokļa nozīmē, ka bērnus 
uzskata par īpašu sabiedrības grupu, nevis pieņem, ka bērnu intereses vienmēr ir 
vienādas ar ģimenes, sieviešu, darba tirgus vai vietējās kopienas interesēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 8
Aa apsvērums (jauns)

Aa. tā kā ilgstošiem konfliktiem starp šķirtiem vecākiem ir nelabvēlīga ietekme uz 
bērniem; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 9
B. apsvērums

B. tā kā (svītrojums), neskatoties uz valstu un starptautiskajiem tiesību aktiem, meitenes 
un sievietes bieži kļūst par juridiskas, sociālas un ekonomiskas nevienlīdzības 
upuriem, kura skar tādu viņu pozitīvo un pamattiesību īstenošanu kā izglītības un 
veselības aprūpes pieejamība, 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lissy Gröner

Grozījums Nr. 10
B. apsvērums

B. tā kā bērna tiesības jāatzīst kā patstāvīgas juridiskas personas tiesības un
(svītrojums) tā kā, neskatoties uz valstu un starptautiskajiem tiesību aktiem, meitenes 
un sievietes bieži kļūst par juridiskas, sociālas un ekonomiskas nevienlīdzības 
upuriem, kura skar tādu viņu pozitīvo un pamattiesību īstenošanu kā izglītības, 
mācību un veselības aprūpes pieejamība;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 11
B. apsvērums

B. tā kā bērna tiesības un sieviešu tiesības ir nedalāmas, taču tā kā, neskatoties uz valstu 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, meitenes un sievietes bieži kļūst par juridiskas, 
sociālas un ekonomiskas nevienlīdzības upuriem, kura skar tādu viņu pozitīvo un 
pamattiesību īstenošanu kā izglītības, (svītrojums) veselības aprūpes, drošas pārtikas 
un tīra ūdens pieejamība un pusaudžu reproduktīvās tiesības;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 12
B. apsvērums

B. tā kā bērna tiesības un ģimeņu tiesības ir nedalāmas, taču tā kā, neskatoties uz valstu 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, ģimenes bieži kļūst par juridiskas, sociālas un 
ekonomiskas nevienlīdzības upuriem, kura skar tādu viņu pozitīvo un pamattiesību 
īstenošanu (svītrojums),

Or. pl

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 13
B. apsvērums

B. tā kā bērna tiesības un sieviešu tiesības ir nedalāmas, taču tā kā, neskatoties uz valstu 
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un starptautiskajiem tiesību aktiem, meitenes un sievietes bieži kļūst par juridiskas, 
sociālas un ekonomiskas nevienlīdzības upuriem, kura skar tādu viņu pozitīvo un 
pamattiesību īstenošanu kā izglītības un veselības aprūpes pieejamība, un šī 
nevienlīdzība īpaši akūta ir meiteņu invalīdu un sieviešu invalīdu gadījumā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 14
Ba apsvērums (jauns)

Ba. tā kā pamattiesībām un pamatvērtībām, tostarp dzimumu līdztiesībai, jābūt izglītības 
būtiskai sastāvdaļai bērnībā un jāveido pamats visiem pārējiem dzīves posmiem; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 15
Ba apsvērums (jauns)

Ba. tā kā visos politikas virzienos, kas skar bērnus, priekšplānā jāizvirza dzimumu 
līdztiesības jautājums, jo dzimumu līdztiesība sākas ar vīriešu un sieviešu dzimuma 
bērnu vienādu tiesību atzīšanu, sākot no pirmajiem dzīves gadiem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 16
Ba apsvērums (jauns)

Ba. tā kā Eiropas Savienībā nelegāla tirdzniecība ar bērniem, lai viņus izmantotu 
ubagošanai ielās vai jebkuram citam nolūkam joprojām ir problēma;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 17
Ba apsvērums (jauns)

Ba. tā kā Eiropas Savienības līmenī lielāka uzmanība jāpievērš nepavadīto 
nepilngadīgo, bērnu invalīdu un migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu bērnu 
stāvoklim;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 18
Bb apsvērums (jauns)

Bb. tā kā pārāk ātra pastāvošās ciešās saiknes starp māti un bērnu saraušana pirmajā 
dzīves gadā var izraisīt smagu emocionālu un psiholoģisku zaudējuma izjūtu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 19
Bc apsvērums (jauns)

Bc. tā kā visas starptautiskās konvencijas par bērnu tiesībām, kā arī Eiropas 
Savienības konvencija atzīst bez vecāku gādības palikušo bērnu un bāreņu 
tiesības uz ģimeni un aizsardzību; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 20
Ba apsvērums (jauns)

Ba. tā kā tādus cilvēktiesību pārkāpumus pret sievietēm un meitenēm imigrantēm kā tā 
dēvētos goda aizstāvēšanas noziegumus, piespiedu laulības, dzimumorgānu 
apgraizīšana sievietēm vai citus pārkāpumus nevar attaisnot ne ar kādiem kultūras 
vai reliģiskiem apsvērumiem, un nekādā gadījumā pret tiem nedrīkst izrādīt 
iecietību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 21
Bb apsvērums (jauns)

Bb. tā kā bērni Eiropas Savienībā jau no mazotnes saskaras ar šausmu, pornogrāfijas 
un vardarbības attēlojumiem un tā kā vardarbībai plašsaziņas līdzekļos var būt 
postošas psihosociālas sekas, piemēram, trauksmes stāvoklis un depresijas, 
problēmas skolā un kāpināta agresivitāte;

Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 22
Bc apsvērums (jauns)

Bc. tā kā it īpaši tā dēvētās profesionālo slepkavu spēles – kas kā īsi videoklipi tiek 
demonstrētas bērnu mobilajos telefonos vai bērni tās reāli spēlē – ar kurām, 
izmantojot simulāciju, tiek apgūtas slepkavošanas darbības, iedarbojas notrulinoši 
attiecībā pret vardarbību un/vai stimulē vardarbību, to sekas var būt atdarināšanas 
dēļ izdarīti noziegumi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 23
Bd apsvērums (jauns)

Bd. tā kā Eiropas Savienībā acīmredzama ir bīstama un kaitīga alkohola lietošanas 
problēma, kas izraisa plašu veselības un sociālo problēmu klāstu, īpaši sievietēm un 
bērniem, piemēram, alkohola izraisītus augļa attīstības traucējumus, vardarbību 
ģimenē vai nevērību pret bērniem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. <24
Be apsvērums (jauns)

Be. tā kā aizvien vairāk bērnu cieš no hroniskām slimībām, piemēram, neirodermīta un 
alerģijām, kā arī no elpošanas ceļu saslimšanām un trokšņa piesārņojuma;

Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 25
Bf apsvērums (jauns)

Bf. tā kā ekoloģiskās bērnu tiesības nostiprinātas ANO Konvencijā par bērnu tiesībām;

Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 26
punkts (jauns)

–1. uzsver, ka galvenā atbildība par bērnu tiesību nodrošināšanu jāuzņemas valstu 
valdībām; uzsver, ka bērnu tiesības ir daļa no cilvēktiesībām, kuras Eiropas 
Savienībai un dalībvalstīm jāievēro saskaņā ar dalībvalstu, Eiropas Savienības un 
starptautiskajām tiesībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 27
–1.a punkts (jauns)

-1.a norāda, ka stratēģija par bērnu tiesībām jāpamato uz vērtībām un četriem 
pamatprincipiem, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par 
bērnu tiesībām (UNCRC): a) aizsardzība pret visa veida diskrimināciju, b) pirmām 
kārtām jāņem vērā bērna intereses, c) tiesības uz dzīvību un attīstību, d) tiesības 
izteikt viedokli un tiesības uz to, ka šo viedokli par jebkuru jautājumu, kas skar 
bērnu, ņem vērā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 28
–1.b punkts (jauns)

–1.b uzsver, ka nākotnes stratēģijā jāatzīst tiesības uz izglītību, pamatojoties uz vienādām 
iespējām un nedriskrimināciju; aicina dalībvalstis ieviest visiem bērniem obligātu 
un bez maksas pieejamu pamatizglītību, nodrošinot, ka visiem bērniem ir pieejama 
kvalitatīva izglītība; vidējo izglītību padarīt vispārpieejamu visiem, it sevišķi 
izmantojot pakāpenisku bezmaksas vidējās izglītības ieviešanu un paturot prātā, ka 
īpašie pasākumi vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanai, tostarp tās apstiprinājums, 
palīdz panākt vienādas iespējas un nodrošina, ka it īpaši meitenes un bērni no 
ģimenēm ar zemiem ienākumiem apmeklē skolu; norāda, ka svarīgi, ka migrējošo 
vecāku un/vai bēgļu bērniem tiek piedāvāta piekļuve izglītībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 29
–1.c punkts (jauns)

–1.c it īpaši uzsver nozīmi, kāda ir tam, ka meitenēm imigrantēm tiek nodrošināta 
beznosacījumu un vienādlīmeņa prioritāra piekļuve izglītībai un valodas apmācībai, 
kuras ir būtiski priekšnoteikumi, lai varētu notikt efektīva integrācija sabiedrībā un 
darba dzīvē; aicina dalībvalstis meitenēm imigrantēm ieviest obligātu valodas 
apmācību, lai veicinātu viņu integrāciju, kā arī aizsargātu viņas no diskriminācijas 
ģimenē un sabiedrībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 30
–1.d punkts (jauns)

–1.d norāda, ka aizliegumu meitenēm nodarboties ar sportu un peldēšanu un mācīties 
skolā kultūras apsvērumu dēļ nevar attaisnot neviena kultūra, neviena reliģija, un 
to nedrīkst pieļaut;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 31
–1.e punkts (jauns)

–1.e pauž bažas par daudzveidīgajiem tiesību pārkāpumiem, ar kuriem saskaras tieši
meitenes imigrantes; iesaka dalībvalstīm aizliegt galvas lakatus un hidžabus vismaz 
pamatskolās, lai stingrāk definētu tiesības būt bērnam un vēlāk nodrošinātu patiesu 
un nepiespiestu izvēles brīvību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 32
1. punkts

1. norāda, ka māšu veselības aizsardzībai ir (svītrojums) jāveicina dzīves un darba 
apstākļu pielāgošana grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, kā arī jāveicina, lai 
visām sievietēm pirms un pēc dzemdībām būtu vienlīdzīgi un vispārēji pieejama 
kvalitatīva veselības aprūpe, ar mērķi samazināt māšu un bērnu mirstību, kā arī 
slimību pārmantošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 33
1. punkts

1. atgādina bērnu tiesības uz veselību un it īpaši pusaudžu tiesības uz seksuālo un 
reproduktīvo veselību un uzsver, ka māšu veselības aizsardzībai ir jābūt nedalāmai 
sastāvdaļai topošajā stratēģijā par bērna tiesībām, kurai jāveicina dzīves un darba 
apstākļu pielāgošana grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, kā arī jāveicina, lai
visām sievietēm pirms un pēc dzemdībām būtu vienlīdzīgi un vispārēji pieejama 
kvalitatīva veselības aprūpe, ar mērķi samazināt māšu un bērnu mirstību, kā arī 
slimību pārmantošanu;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 34
1. punkts

1. atgādina, ka māšu veselības aizsardzībai ir jābūt nedalāmai sastāvdaļai topošajā 
stratēģijā par bērna tiesībām, kurai jāveicina dzīves un darba apstākļu pielāgošana
grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm un jāuzstāj uz atbilstību pašreizējiem 
tiesību aktiem, kas aizsargā darba ņēmēju (sieviešu) tiesības, kā arī jāveicina, lai 
visām sievietēm pirms un pēc dzemdībām būtu valsts sektorā vienlīdzīgi un vispārēji 
pieejama kvalitatīva veselības aprūpe, ar mērķi samazināt māšu un bērnu mirstību, kā 
arī slimību pārmantošanu;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 35
1. punkts

1. atgādina, ka māšu veselības aizsardzībai ir jābūt nedalāmai sastāvdaļai topošajā 
stratēģijā par bērna tiesībām, kurai jāveicina dzīves un darba apstākļu pielāgošana 
grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, kā arī jāveicina, lai visām sievietēm 
pirms un pēc dzemdībām būtu vienlīdzīgi un vispārēji pieejama kvalitatīva veselības 
aprūpe, ar mērķi samazināt māšu un bērnu mirstību, kā arī slimību pārmantošanu; 
uzsver, ka ārkārtīgi svarīgs bērna attīstībai ir dzemdību atvaļinājums, it īpaši ņemot 
vērā ciešo kontaktu ar māti ne tikai pirmajos mēnešos pēc dzimšanas, bet arī 
pirmajos dzīves gados;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 36
1.a punkts (jauns) 

1.a atgādina, ka Padomes Direktīva 92/85/EEK nosaka darba tiesības grūtniecēm vai ar 
krūti barojošām sievietēm, kas nozīmē, ka darba devējiem jāveic visi atbilstošie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka ne sievietes, ne viņu nedzimušie bērni netiek pakļauti 
veselības apdraudējumiem darba vietā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lissy Gröner

Grozījums Nr. 37
1.a punkts (jauns)

1.a aicina Komisiju un dalībvalstis atvieglot jaunām meitenēm pieeju informācijai un 
paskaidrojumiem par reproduktīvās veselības dienestiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 38
2. punkts

2. norāda, ka topošajā ES stratēģijā ir jāatzīst būtiskā loma, kāda ir ģimenei kā 
pamatinstitūcijai sabiedrībā, kas nodrošina bērnu izdzīvošanu, aizsardzību un 
attīstību; uzskata, ka pilnībā jāņem vērā bērnu tiesības profesionālo un ģimenes 
dzīves, kā arī darba laika jautājumu saskaņošanā, kā arī tēva un mātes valsts vai 
privātā atbalsta politikā, lai viņi varētu uzņemties un dalīt izglītošanās un aprūpes 
pienākumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 39
2. punkts

2. atgādina, ka topošajā stratēģijā ir jāatzīst ģimenes būtiskā loma un jāpiešķir tai lielāka 
vērtība, un jāveicina profesionālās un ģimenes dzīves saskaņošanas politika, kā arī 
pirmām kārtām mātes un tēva valsts vai privātā atbalsta politika, lai viņi varētu 
uzņemties un dalīt izglītošanās un aprūpes pienākumus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 40
2. punkts

2. atgādina, ka topošajā stratēģijā ir jāatzīst ģimenes būtiskā loma un jāpiešķir tai lielāka 
vērtība, un jāveicina profesionālās un ģimenes dzīves saskaņošanas politika, īpaši 
uzsverot māšu invalīdu un māšu ar bērniem invalīdiem stāvokli, kā arī bērnu, tēva 
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un mātes valsts vai privātā atbalsta politika, lai abi vecāki varētu uzņemties un dalīt 
izglītošanās un aprūpes pienākumus; pauž sevišķas bažas par Komisijas Zaļajā 
grāmatā par darba tiesību aktiem1 izteiktajiem nodomiem un iespējamo nelabvēlīgo 
ietekmi, ko tie atstās uz darba ņēmēju ģimenēm un viņu bērniem;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 41
2. punkts

2. atgādina, ka topošajā stratēģijā ir jāatzīst ģimenes, tostarp viena vecāka ģimenes,
būtiskā loma un jāpiešķir tai lielāka vērtība, un jāveicina profesionālās un ģimenes 
dzīves saskaņošanas politika, kā arī tēva un mātes valsts vai privātā atbalsta politika, 
lai viņi varētu uzņemties un dalīt izglītošanās un aprūpes pienākumus;

Or. hu

Grozījumu iesniedza Lissy Gröner

Grozījums Nr. 42
2. punkts

2. atgādina, ka topošajā stratēģijā ir jāatzīst ģimenes būtiskā loma un jāpiešķir tai lielāka 
vērtība, un jāveicina profesionālās un ģimenes dzīves saskaņošanas politika, kā arī 
tēva un mātes valsts vai privātā atbalsta politika, lai viņi varētu uzņemties un dalīt 
izglītošanās un aprūpes pienākumus un tāpat atzīst, ka mūsdienās aizvien vairāk 
cilvēku dzīvo alternatīvos ģimenes modeļos, kas neatbilst tradicionālajai ģimenei, 
kurā ir māte, tēvs un kopīgi bioloģiski bērni;

Or. de

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 43
2.a punkts (jauns)

2.a iesaka veidot un paplašināt vietējos un reģionālos tīklus, iesaistot centrālās un 
vietējās iestādes, NVO un bērnu tiesību aizsardzības organizācijas, lai bērniem un 
viņu ģimenēm sniegtu preventīvus, aizsardzības un atbalsta pakalpojumus;

  
1 Komisijas 2006. gada 22. novembra Zaļā grāmata – „Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 
21. gadsimta radītās problēmas” – (COM (2006)0708)



PE 390.559v01-00 14/31

LV  Ārējais tulkojums

Or. el

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 44
2.a punkts (jauns)

2.a aicina Komisiju visā darbībā saistībā ar bērnu tiesībām izmantot skatījumu no 
dzimumu viedokļa un izmantot statistiku atsevišķi par meitenēm un zēniem, 
neapkopojot to, jo tas ir nepieciešams nosacījums, lai novērstu visa veida 
diskrimināciju un vardarbību pret meitenēm;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 45
2.a punkts (jauns)

2.a atbalsta piemērotu struktūru veidošanu dalībvalstīs, lai palīdzētu bērniem un 
vecākiem pielāgoties mainīgajiem ģimeņu apstākļiem; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 46
2.b punkts (jauns)

2.b mudina dalībvalstis to politikā iekļaut gadu ilga dzemdību atvaļinājuma ieviešanu, 
tādējādi dodot iespēju tām mātēm, kas to vēlas, piešķirt prioritāti ārkārtīgi svarīgajai 
saiknei ar bērnu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 47
2.c punkts (jauns)

2.c turklāt aicina dalībvalstis izstrādāt efektīvus pasākumus, lai samazinātu 
vajadzību bez vecāku gādības palikušos bērnus un bāreņus ievietot bērnu 
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namos, piemēram, vienmēr, kad vien pirmajā vietā tiek liktas bērna intereses, 
izmantot adopciju attiecīgās valsts robežās vai uz ārzemēm; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 48
2.d punkts (jauns)

2.d aicina dalībvalstis veicināt pasākumus, lai palīdzētu jauniem 
pieaugušajiem, kas nākuši no bāreņu namiem vai kopmītnēm, un 
nodrošināt, ka viņi vairs netiek atstāti likteņa ziņā pēc 18 gadu 
sasniegšanas, bet var gūt labumu no atbalsta pasākumiem, kas palīdz 
viņiem plānot profesionālo nākotni un atvieglo integrāciju sabiedrībā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 49
3. punkts

3. nosoda visa veida vardarbību pret bērniem; mudina dalībvalstis pieņemt efektīvus 
leģislatīvus un citus pasākumus, lai nepieļautu un novērstu visa veida vardarbību, 
kas pastrādāta valsts teritorijā privātajā un valsts jomā, tostarp fizisku, garīgu, 
psiholoģisku un seksuālu vardarbību, spīdzināšanu, bērnu ļaunprātīgu izmantošanu 
un ekspluatāciju, bērnu sagrābšanu par ķīlniekiem, tirdzniecību ar bērniem vai 
bērnu un viņu orgānu pārdošanu, vardarbību ģimenē, (svītrojums) bērnu 
pornogrāfiju, bērnu prostitūciju, pedofiliju, seksuālu izmantošanu vai tādas kaitīgas 
prakses kā dzimumorgānu apgraizīšanu sievietēm, piespiedu laulības un goda 
aizstāvēšanas noziegumus, pievēršot īpašu uzmanību vismazāk aizsargātajām grupām, 
t.i., meitenēm un sievietēm imigrantēm, etnisko minoritāšu pārstāvēm un meitenēm 
invalīdēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lissy Gröner

Grozījums Nr. 50
3. punkts

3. prasa dalībvalstīm apkopot datus, lai nepieļautu visa veida vardarbību, kas pastrādāta 
valsts teritorijā privātajā un valsts jomā, piemēram, vardarbību ģimenē, cilvēku 
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tirdzniecību, bērnu pornogrāfiju, seksuālu izmantošanu vai tādas kaitīgas prakses kā 
dzimumorgānu apgraizīšanu sievietēm, piespiedu laulības un goda aizstāvēšanas 
noziegumus, piemēram, paaugstinot ārstu informētības līmeni, konsekventi sodot 
par noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām un
pievēršot īpašu uzmanību vismazāk aizsargātajām grupām, t.i., meitenēm un sievietēm 
imigrantēm, etnisko minoritāšu pārstāvēm un meitenēm invalīdēm;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 51
3. punkts

3. prasa dalībvalstīm apkopot datus (kas sagrupēti pēc vecuma grupām un dzimuma), 
nepieļaut un atzīt par kriminālnoziegumu visa veida vardarbību, kas pastrādāta valsts 
teritorijā privātajā un valsts jomā, piemēram, vardarbību ģimenē, cilvēku tirdzniecību, 
bērnu pornogrāfiju, seksuālu izmantošanu vai tādas kaitīgas prakses kā dzimumorgānu 
apgraizīšanu sievietēm, piespiedu laulības un goda aizstāvēšanas noziegumus, 
pievēršot īpašu uzmanību vismazāk aizsargātajām grupām, t.i., meitenēm un sievietēm 
imigrantēm, etnisko minoritāšu pārstāvēm un meitenēm invalīdēm;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 52
3. punkts

3. prasa dalībvalstīm apkopot datus, nepieļaut un atzīt par kriminālnoziegumu visa veida 
vardarbību, kas pastrādāta valsts teritorijā privātajā un valsts jomā, piemēram, 
vardarbību ģimenē, cilvēku un bērnu tirdzniecību, bērnu pornogrāfiju, seksuālu 
izmantošanu vai tādas kaitīgas prakses kā dzimumorgānu apgraizīšanu sievietēm, 
piespiedu laulības un goda aizstāvēšanas noziegumus, pievēršot īpašu uzmanību 
vismazāk aizsargātajām grupām, t.i., meitenēm un sievietēm imigrantēm, etnisko 
minoritāšu pārstāvēm un meitenēm invalīdēm;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 53
3. punkts

3. prasa dalībvalstīm apkopot datus, nepieļaut un atzīt par kriminālnoziegumu visa veida 
vardarbību, kas pastrādāta valsts teritorijā privātajā un valsts jomā, piemēram, 
vardarbību darba vietā, mājās un plašsaziņas līdzekļos, cilvēku tirdzniecību, bērnu 
pornogrāfiju, seksuālu izmantošanu vai tādas kaitīgas prakses kā dzimumorgānu 
apgraizīšanu sievietēm, piespiedu laulības un goda aizstāvēšanas noziegumus, 
pievēršot īpašu uzmanību vismazāk aizsargātajām grupām, t.i., meitenēm un sievietēm 
imigrantēm, etnisko minoritāšu pārstāvēm un meitenēm invalīdēm;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 54
3.a punkts (jauns)

3.a aicina dalībvalstis vai nu īstenot specifiskas tiesību normas attiecībā uz 
dzimumorgānu apgraizīšanu sievietēm, vai nu pieņemt likumus, ar kuriem saskaņā 
var ierosināt lietu pret jebkuru personu, kas veic dzimumorgānu apgraizīšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 55
3.b punkts (jauns)

3.b aicina dalībvalstis ieviest obligātu visu sieviešu dzimumorgānu apgraizīšanas 
gadījumu reģistrāciju, ko veic veselības aprūpes darbinieki, un arī reģistrēt 
gadījumus, kad ir aizdomas par to, ka var notikt dzimumorgānu apgraizīšana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 56
3.c punkts (jauns)

3.c aicina dalībvalstis izteikties pret vardarbību pret sievietēm, kas pamatota uz 
tradīcijām, nosodīt ģimenes izraisītus meiteņu imigrantu cilvēktiesību pārkāpumus 
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un pārbaudīt, kurus likumus var piemērot, lai it īpaši tā dēvēto goda aizstāvēšanas 
noziegumu gadījumos ģimenes locekļus sauktu pie atbildības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 57
3.d punkts (jauns)

3.d uzsver, ka dalībvalstīm jāpalielina pūliņi aizsargāt bērnus, kas cieš no tā, ka viņu 
vecākiem vairākkārtīgi atņem vecāku atbildību, vai kas ir īpaši neaizsargāti, 
izmantojot tādus pasākumus kā augstas kvalitātes un pieejamu pakalpojumu 
nodrošināšanu; pieprasa dalībvalstīm izveidot piemērotus uzraudzības mehānismus, 
lai noteiktu, kuri bērni ir pakļauti riskam, un viņus atbalstītu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 58
3.e punkts (jauns)

3.e uzsver, ka saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem piektā daļa bērnu Eiropas Savienībā 
pakļauti nabadzības riskam un ka bērni un jaunieši ir īpaši neaizsargāti pret sociālo 
atstumtību; atzinīgi vērtē steidzamos pasākumus, kas ierosināti Komisijas 
paziņojumā „Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām”, kur izcelts fakts, ka bērnu 
nabadzība ir pastāvīga problēma; uzskata, ka prioritāra uzmanība ES un dalībvalstu 
līmenī jāveltī bērnu nabadzības novēršanai un likvidēšanai; pauž nožēlu, ka 
paziņojumā nav noteikti skaidri kvantitatīvi mērķi saistībā ar bērnu nabadzības 
izskaušanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 59
3.a punkts (jauns)

3.a norāda, ka gadījumā, ja vardarbība pret bērniem un bērnu ļaunprātīga izmantošana 
jādiagnosticē un jāuzrāda agrīnā stadijā, jāievieš specifisks procesuāls protokols 
šādu gadījumu reģistrācijai un izskatīšanai kopā ar par jautājumiem, kas saistīti ar 
bērnu fizisko un garīgo veselību, atbildīgā medicīniskā un veselības aprūpes 
personāla apmācību;
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Or. el

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 60
3.a punkts (jauns)

3.a atgādina, ka bērniem un jauniešiem neatkarīgi no vecuma ir tiesības paust savus 
uzskatus; uzskata, ka meitenēm un zēniem vienādā mērā ir tiesības izteikt savu 
viedokli un ka šīs tiesības jāgarantē, izstrādājot ES stratēģiju par bērnu tiesībām, 
iekļaujot līdzsvarotu meiteņu un zēnu līdzdalību;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Lissy Gröner

Grozījums Nr. 61
4. punkts

4. mudina dalībvalstis izveidot tiesisku regulējumu, kas liktu sodīt personas, kuras 
nodarbojas ar t.s. bērnu sekstūrismu, un aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju 
parakstīt un popularizēt viesnīcu un tūrisma nozarē tādus (svītrojums) rīcības
kodeksus kā ANO Bērnu fonda ieviesto ECPAT kodeksu par bērnu seksuālo 
izmantošanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 62
4.a punkts (jauns)

4.a izceļ faktu, ka komerciālas seksuālas izmantošanas, piemēram, prostitūcijas un 
bērnu pornogrāfijas ražošanas, kā arī piespiedu laulību nolūkos notikušas bērnu 
tirdzniecības upuru lielais vairākums ir pusaudzes, no kā izriet, ka cilvēku 
tirdzniecība ir svarīga dzimuma problēma; turklāt uzsver, ka pat grupās, kas 
iesaistītas mēģinājumos kontrolēt un apturēt cilvēku tirdzniecību, joprojām pastāv 
tradicionālie uzskati par attiecībām starp dzimumiem un tradicionālā izpratne par 
sieviešu un meiteņu lomu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 63
4.b punkts (jauns)

4.b aicina visas dalībvalstis, kas nav vēl ratificējušas Protokolu par cilvēku, it īpaši 
sieviešu un bērnu, tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to 
(Palermo Protokols), ratificēt to un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu aizsardzību bērniem, kas ir cilvēku tirdzniecības upuri, cita starpā 
atļaujot cilvēku tirdzniecības upuriem pagaidām vai pastāvīgi palikt attiecīgās valsts 
teritorijā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 64
4.c punkts (jauns)

4.c aicina Komisiju nekavējoties turpināt dalībvalstu īstenošanas pasākumu 
novērtēšanu attiecībā uz Pamatlēmumu 2004/68/JHA par cīņu pret bērnu seksuālo 
izmantošanu un bērnu pornogrāfiju, ņemot vērā priekšlikumu par to dalībvalstu 
noteikumu tūlītēju grozīšanu, kuri ir pretrunā ar šo lēmumu un to, ka visas 
dalībvalstis ratificēs ANO Konvencijas par bērnu tiesībām papildu protokolu par 
cīņu pret bērnu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju; uzskata, ka vienai no 
Komisijas pamatprioritātēm jābūt to starptautisko operāciju nostiprināšanai, kas 
vērstas pret nelikumīgām bērnu pornogrāfijas interneta vietnēm, un valsts iestāžu 
un privātā sektora struktūru sadarbības pilnveidošanai, ņemot vērā saistības slēgt 
nelikumīgās tīmekļa vietnes;

Or. el

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez 

Grozījums Nr. 65
4.a punkts (jauns)

4.a aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot visus pieejamos līdzekļus, tostarp 
informatīvas un profilaktiskas kampaņas, lai cīnītos pret amorālu informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas izmantošanu bērnu tirdzniecības un bērnu pornogrāfijas 
nolūkos, atgādinot, ka noziegums paliek noziegums arī tiešsaistē;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 66
4.a punkts (jauns)

4.a aicina Komisiju un dalībvalstis pētīt iespēju pieņemt saskaņotu ES stratēģiju pret 
bērnu sekstūrismu; ierosina arī, ka ES jāizstrādā kopīga kampaņa pret bērnu 
sekstūrismu, dodot priekšroku sadarbībai ar tūrisma industrijas nozari;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 67
5. punkts

5. uzsver, ka topošā stratēģijā un dalībvalstu pasākumos jāietver bērnu, it īpaši skolā 
pastrādātās vardarbības novēršana un apkarošana, cita starpā, izmantojot pilsoniskās 
audzināšanas kampaņas, skolās propagandējot un mācot ētikas un morāles 
principus, kā arī atbilstīgi informējot vecākus un skolotājus par šo jautājumu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lissy Gröner

Grozījums Nr. 68
5. punkts

5. uzsver, ka topošā stratēģijā un dalībvalstu pasākumos jāietver bērnu, it īpaši skolā 
pastrādātās vardarbības novēršana un apkarošana, cita starpā, izmantojot pilsoniskās 
audzināšanas kampaņas, kā arī atbilstīgi informējot vecākus, skolotājus un medicīnas 
personālu par šo jautājumu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 69
5.a punkts (jauns)

5.a aicina dalībvalstis vairāk uzsvērt plašsaziņas līdzekļu un interneta pakalpojumu 
sniedzēju atbildību par cīņu pret visa veida vardarbību pret abu dzimumu bērniem, 
it īpaši cīnoties pret bērnu pornogrāfijas izplatīšanos tiešsaistē, identificējot un 
saucot pie kriminālatbildības tos, kas izmanto šādus materiālus un arī veicinot to 
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plašsaziņas līdzekļu saturu, kas respektē bērnu tiesības un cieņu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 70
5.a punkts (jauns)

5.a norāda, ka satraucošā jauniešu likumpārkāpumu skaita pieauguma tendence visās 
dalībvalstīs – ar nepilngadīgiem vainīgajiem un lielākoties nepilngadīgiem 
cietušajiem – kas prasa integrētu politisku reakciju ne tikai dalībvalstu, bet arī 
Kopienas līmenī; tāpēc iesaka glabāt nekavējoties iegūstamu un drošu informāciju 
par problēmu un pēc tam sastādīt plānus par integrētu pamatprogrammu Kopienas 
līmenī apvienotiem pasākumiem, kuru centrā likti trīs orientējoši principi: 
profilakse, nepilngadīgo likumpārkāpēju integrācija sabiedrībā un tiesas un 
ārpustiesas iejaukšanās;

Or. el

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 71
5.b punkts (jauns)

5.b uzsver, ka efektīva reakcija, kas vajadzīga nepilngadīgo vardarbības un likumu 
pārkāpumu problēmas risināšanai, ir tādu juridisku, izglītības un sociālu pasākumu 
izvēlēšanās, kuros uzsvars likts uz likumpārkāpēju un cietušo reintegrāciju 
sabiedrībā un sociālo rehabilitāciju, aktīvi iesaistot pilsonisko sabiedrību vietējā un 
reģionālajā līmenī; uzsver, ka atbilstošu dalībvalstu un Kopienas finanšu resursu 
un mūsdienīgu iestāžu nodrošināšana, kurās nodarbināts pienācīgi apmācīts 
personāls, palīdzēs efektīvi īstenot šādus pasākumus;

Or. el

Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 72
5.a punkts (jauns)

5.a aicina dalībvalstis pieņemt efektīvus pasākumus, lai samazinātu priekšlaicīgas 
izglītošanās pārtraukšanas rādītājus.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 73
5.b punkts (jauns)

5.b pieprasa Komisiju un dalībvalstis atzīt, ka tūkstošiem ielas bērnu problēma ir 
nopietna sociāla problēma, ka pārkāpj UNCRC noteikumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 74
5.c punkts (jauns)

5.c aicina dalībvalstis vērsties ar sankcijām pret tiem, kas ir atbildīgi par to bērnu 
pazemošanu, kas spiesti ubagot;

Or. en

Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 75
5.a punkts (jauns)

5.a atgādina dalībvalstīm, ka nekavējoties jāpanāk to saistību ievērošana, ko tās 
attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību uzņēmušās Eiropas Savienības un 
starptautiskā līmenī;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 76
6. punkts

6. iesaka topošajā stratēģijā pievērst īpašu uzmanību no nolaidības, izmantošanas, sliktas 
izturēšanās, ekspluatācijas un tiešas un/vai netiešas vardarbības cietušu zēnu un 
meiteņu medicīniskai, psiholoģiskai un sociālai aprūpei, ievērojot bērna interešu 
primāro lomu un dzimumu aspektu; atgādina, ka netiešas vardarbības ietekme uz 
bērnu labklājību un šīs vardarbības novēršana ir jāietver Komisijas darba kārtībā;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 77
6. punkts

6. iesaka topošajā stratēģijā pievērst īpašu uzmanību no nolaidības, sliktas izturēšanās, 
izmantošanas un tiešas un/vai netiešas vardarbības cietušu bērnu medicīniskai, 
psiholoģiskai un sociālai aprūpei, ievērojot bērna interešu primāro lomu un dzimumu 
aspektu; atgādina, ka netiešas vardarbības ietekme uz bērnu labklājību un šīs 
vardarbības novēršana ir jāietver Komisijas darba kārtībā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo

Grozījums Nr. 78
6. punkts

6. iesaka topošajā stratēģijā pievērst īpašu uzmanību no nolaidības, sliktas izturēšanās, 
izmantošanas un tiešas un/vai netiešas vardarbības cietušu zēnu un meiteņu 
medicīniskai, psiholoģiskai un sociālai aprūpei, ievērojot bērna interešu primāro lomu 
un dzimumu aspektu; atgādina, ka netiešas vardarbības ietekme uz bērnu labklājību un 
šīs vardarbības novēršana ir jāietver Komisijas darba kārtībā; uzsver, ka šie jautājumi 
bieži saistīti ar nabadzību un sociālo atstumtību ģimeņu vidū un ka jaunajā 
sociālajā politikā vajadzīgs lielāks uzsvars uz solidaritāti, ja jārisina šīs problēmas;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 79
7. punkts

7. prasa topošajā stratēģijā cita starpā ietvert pasākumus, lai nepieļautu uz dzimumu 
balstītu vardarbību, nodrošinot nediskriminējošas izglītības pieejamības efektivitāti,
it īpaši īstenojot aktīvu politiku, lai konkrētām grupām un minoritātēm nodrošinātu 
šīs tiesības, kā arī izpratnes veidošanas kampaņas par vīriešu un sieviešu līdztiesību 
vecākiem, izglītības profesionāļiem un neaizsargātām kopienām, lai veicinātu meiteņu 
emancipāciju un labāku viņu tiesību aizsardzību; aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
tās atbalsta un attīstības politika veicinātu tādu tiesību aktu īstenošanu, kuri 
nodrošinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un atceltu visa veida vardarbību pret 
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sievietēm un bērniem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 80
7. punkts

7. prasa topošajā stratēģijā cita starpā ietvert pasākumus, lai nepieļautu uz dzimumu 
balstītu vardarbību, paredzot (svītrojums) izpratnes veidošanas kampaņas par vīriešu 
un sieviešu līdztiesību bērniem, vecākiem, pedagogiem un neaizsargātām kopienām, 
lai veicinātu meiteņu emancipāciju un labāku viņu tiesību aizsardzību; aicina Komisiju 
veikt pasākumus, lai tās atbalsta un attīstības politika veicinātu tādu tiesību aktu 
īstenošanu, kuri nodrošinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un atceltu visa veida 
vardarbību pret sievietēm un bērniem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 81
7. punkts

7. prasa topošajā stratēģijā cita starpā ietvert pasākumus, lai nepieļautu uz dzimumu 
balstītu vardarbību, paredzot nediskriminējošu izglītības pieejamību, kā arī izpratnes 
veidošanas kampaņas par vīriešu un sieviešu līdztiesību meitenēm un zēniem, 
skolotājiem, vecākiem un neaizsargātām kopienām, lai veicinātu meiteņu 
emancipāciju un labāku viņu tiesību aizsardzību; aicina veicināt zēnu un vīriešu 
aktīvu līdzdalību; aicina Komisiju veikt pasākumus, lai tās atbalsta un attīstības 
politika veicinātu tādu tiesību aktu īstenošanu, kuri nodrošinātu vīriešu un sieviešu 
līdztiesību un atceltu visa veida vardarbību pret sievietēm un bērniem;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 82
7. punkts

7. prasa topošajā stratēģijā cita starpā ietvert pasākumus, lai nepieļautu uz dzimumu 
balstītu vardarbību, paredzot nediskriminējošu izglītības pieejamību, kā arī izpratnes 
veidošanas kampaņas par vīriešu un sieviešu līdztiesību vecākiem un neaizsargātām 
kopienām, lai meitenēm garantētu vienlīdzīgas iespējas un veicinātu labāku viņu 
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tiesību aizsardzību; aicina Komisiju veikt pasākumus, lai tās atbalsta un attīstības 
politika veicinātu tādu tiesību aktu īstenošanu, kuri nodrošinātu vīriešu un sieviešu 
līdztiesību un atceltu visa veida vardarbību pret sievietēm un bērniem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 83
7.a punkts (jauns)

7.a mudina dalībvalstis un Komisiju gan Eiropas Savienības robežās, gan ārpus tās 
sekmēt abu dzimumu bērniem vienlīdzīgu pieeju visu līmeņu izglītībai un veselības 
aprūpei, īpašu uzsvaru liekot uz bērniem invalīdiem, etnisko mazākumtautību vai 
sociālu minoritāšu grupu bērniem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 84
7.b punkts (jauns)

7.b aicina Komisiju attiecībās ar trešām valstīm mudināt starptautisko līgumu 
ratifikāciju par sieviešu diskriminācijas izbeigšanu un sekmēt sieviešu līdzdalību 
saimnieciskajā, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, tādējādi uzlabojot savu bērnu 
labklājību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 85
7.a punkts (jauns)

7.a mudina dalībvalstis piešķirt prioritāti ar cilvēktiesībām saistītu materiālu un 
demokrātisko valstu pilsoņu rīcības pamatā esošo kopējo vērtību iekļaušanai 
mācību programmās;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Claire Gibault

Grozījums Nr. 86
7.a punkts (jauns)

7.a uzsver, ka dalībvalstīm jāveido labāk pielāgotas struktūras, lai tajās uzņemtu un 
aizsargātu vismazāk aizsargātos bērnus no riskam visvairāk pakļautajām 
kategorijām, piemēram, nepavadīto nepilngadīgo, bērnu invalīdu, migrantu, 
patvēruma meklētāju un bēgļu bērnu kategorijām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 87
8. punkts

8. prasa Komisijai vākt datus atbilstīgi dzimuma un vecuma kritērijiem par visa veida 
diskrimināciju un vardarbību pret bērniem, iekļaut sieviešu un vīriešu līdztiesības 
aspektu visos topošās stratēģijas politikas virzienos un instrumentos, tostarp Bērnu 
tiesību foruma darbībā, kā arī nodrošināt šo politikas virzienu uzraudzību un 
novērtēšanu, cita starpā ievērojot dzimumu līdztiesības principu budžeta veidošanā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 88
8. punkts

8. prasa Komisijai apkopot datus (svītrojums) par visa veida diskriminācijas un 
vardarbības pret bērniem cēloņiem, iekļaut sieviešu un vīriešu līdztiesības aspektu 
visos topošās stratēģijas politikas virzienos un instrumentos, kā arī nodrošināt šo 
politikas virzienu uzraudzību un novērtēšanu, cita starpā ievērojot dzimumu 
līdztiesības principu budžeta veidošanā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lissy Gröner

Grozījums Nr. 89
8.a punkts (jauns)

8.a aicina Komisiju sagatavot ikgadēju Eiropas Savienības ziņojumu par jaunatni;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 90
8.a punkts (jauns)

8.a norāda, ka Eiropas Savienībā pārdodamās preces var būt ražotas, izmantojot bērnu 
darbu; aicina Komisiju ieviest mehānismu, ar kuru bērni, kas cietuši no 
nodarbināšanas, var celt prasību pret Eiropas Savienības uzņēmējsabiedrībām 
dalībvalstu tiesās; aicina Komisiju panākt piegādes ķēdes atbilstību un nākt klajā ar 
mehānismiem, kas gadījumos, kad piegādes ķēdē pārkāptas ANO konvencijas par 
bērnu darbu, pieprasītu atbildību no galvenā darbuzņēmēja;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 91
9. punkts

9. atgādina, ka topošā stratēģija būs efektīva, ja tiks paredzēti un pieņemti ilgtermiņa 
pasākumi, nodrošināta koordinācija ar valstu un starptautiskajām bērnu tiesību 
iniciatīvām un politikas virzieniem, kā arī sniegts atbalsts attiecīgajām iesaistītajām 
pusēm, it īpaši NVO un vecāku un izglītības apvienībām. 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 92
9. punkts

9. atgādina, ka topošā stratēģija būs efektīva, ja tiks paredzēti un pieņemti ilgtermiņa 
pasākumi, nodrošināta bērnu tiesību īstenošanas pastiprināta un efektīva uzraudzība, 
izstrādājot attiecīgus rādītājus un iesaistot NVO, koordinācija ar valstu iniciatīvām 
un politikas virzieniem, kā arī sniegts atbalsts attiecīgajām iesaistītajām pusēm, it īpaši 
NVO.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 93
9. punkts

9. atgādina, ka topošā stratēģija būs efektīva, ja tiks paredzēti un pieņemti ilgtermiņa 
pasākumi, kurus atbalstīs, izmantojot koordināciju ar valstu iniciatīvām un politikas 
virzieniem, kā arī uzraudzīs attiecīgās iesaistītās puses, it īpaši NVO.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 94
9.a punkts (jauns)

9.a mudina dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu bērnu 
aprūpes iestāžu kvalitāti, jo šīs iestādes bērniem ieliek stingru pamatu nākotnei, 
vienlaikus dodot labumu vecākiem, it īpaši saistībā ar māšu darba slodzi. Tas 
savukārt palīdz samazināt nabadzību sieviešu vidū un līdz ar to bērnu vidū; 

Or. hu

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 95
9.a punkts (jauns)

9.a aicina Padomi un Komisiju iecelt bērnu ombudu vai citu neatkarīgu struktūru, kam 
uzticēta bērnu dzīves uzlabošana un kas ir publiski pieejama, tostarp, izmantojot 
vietējos birojus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 96
9.b punkts (jauns)

9.b norāda uz satraucošo faktu, ka Eiropas Savienībā pieaug aptaukošanās, it sevišķi 
bērnu vidū; uzsver, ka aplēses rāda, ka vairāk nekā 21 miljonam bērnu ES ir 
palielināts svars, un šis skaitlis ik gadu pieaug par 400 000; aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumus par agresīvas un maldinošas reklāmas reglamentēšanu un 
apstrādātas pārtikas uzturvērtības marķēšanas nosacījumu pilnveidošanu, lai 
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risinātu augošo aptaukošanās problēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 97
9.c punkts (jauns)

9.c aicina dalībvalstis izpētīt, kā labāk nodrošināt jauniešu aizsardzību no plašsaziņas 
līdzekļos rādītās vardarbības, un vai sodus par šīs aizsardzības nenodrošināšanu 
nepadarīt stingrākus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 98
9.d punkts (jauns)

9.d aicina Komisiju un dalībvalstis pielikt lielākas pūles cīņā pret sievietēm un bērniem 
nodarīto kaitējumu, kas saistīts ar alkoholu, 
a) sniedzot sievietēm labāku informāciju par alkohola izraisītiem augļa attīstības 

traucējumiem,
b) sniedzot atbilstošu veselības aprūpi un konsultācijas sievietēm ar alkohola 

problēmām grūtniecības laikā un pēc tās, kā arī sievietēm un bērniem ģimenēs 
ar alkohola un atkarības problēmām, 

c) ieviešot stingrākus noteikumus par alkoholisko dzērienu reklāmu un sporta 
pasākumu sponsorēšanu, ja sponsors ir alkohola nozares uzņēmums, tādā 
veidā, ka reklāma aizliegta no plkst. 6.00 līdz plkst. 21.00, un aizliedzot 
alkohola reklāmu ar bērniem paredzētu saturu (datorspēles, komiksi), lai tādā 
veidā bērniem netiktu izplatīts pozitīvs priekšstats par alkoholu,

d) aizliedzot alkoholiskos dzērienus, kuri pēc sava dizaina grūti atšķirami no 
saldumiem vai rotaļlietām, jo bērni nespēj atšķirt alkoholiskus dzērienus no 
bezalkoholiskiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 99
9.e punkts (jauns)

9.e aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt bērnu sammita sasaukšanu, kas būtu 
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pirmais solis, lai Eiropas Savienībā īstenotu bērnu tiesības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 100
9.f punkts (jauns)

9.f atzinīgi vērtē bērnu ombudu izveidošanu un aicina visas dalībvalstis veicināt 
ombudu izveidošanu dalībvalstu un vietējā līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 101
9.g punkts (jauns)

9.g aicina apgriezt otrādi pierādījumu juridisko smagumu tādā ziņā, ka bērnu vidē 
ienestās vielas nedrīkst būt kaitīgas veselībai,
- aicina visas pašreizējās un nākamās robežvērtības orientēt uz zīdaiņiem/maziem 

bērniem,
- aicina izpētīt un novērtēt vides ietekmi uz hormonālo, nervu, psiholoģisko 

sistēmu un imūnsistēmu,
- aicina visos transporta plānojumos un teritoriālplānojumos ieviest pārbaudes 

par draudzīgumu bērniem, 
- aicina ieviest pozitīvu marķējumu importētām bērnu rotaļlietām, kuru ražošanā 

nav izmantots bērnu darbs.

Or. de


