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Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 1
Odniesienie 1

- uwzględniając wytyczne UNICEF w sprawie ochrony praw dzieci-ofiar handlu 
ludźmi,

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 2
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że rodzina jest podstawową instytucją w społeczeństwie, 
umożliwiającą przeżycie, ochronę i rozwój dziecka,

Or. en
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Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 3
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że środowisko rodzinne stanowi odpowiednie ramy dla ochrony 
praw dziecka, rozwoju jego zdolności, zdobywania wiedzy niezbędnej do 
wykonywania jego praw oraz uczenia się obowiązków, i że w związku z tym należy 
dołożyć wszelkich starań w celu wspierania rodziny za pomocą odpowiedniej polityki 
publicznej, lecz mając na uwadze, że w przypadku braku takich ram wszystkie dzieci 
powinny być objęte, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka oraz zasadami 
Konwencji praw osób niepełnosprawnych, podpisanej przez Komisję, ochroną
zastępczą, która zapewni ich rozwój wolny od dyskryminacji w jakiejkolwiek postaci,

Or. pt

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 4
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że środowisko rodzinne stanowi odpowiednie ramy dla ochrony 
praw dziecka, rozwoju jego zdolności, zdobywania wiedzy niezbędnej do 
wykonywania jego praw oraz uczenia się obowiązków, lecz w przypadku braku takich 
ram wszystkie dzieci, w tym sieroty, dzieci bezdomne i uchodźcy, powinny być objęte, 
zgodnie z Konwencją o prawach dziecka ochroną zastępczą, która zapewni ich rozwój 
wolny od dyskryminacji w jakiejkolwiek postaci,

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 5
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że środowisko rodzinne stanowi odpowiednie ramy dla ochrony 
praw dziecka i jego prawidłowego rozwoju osobowego, rozwoju jego zdolności, 
zdobywania wiedzy niezbędnej do wykonywania jego praw oraz uczenia się 
obowiązków, lecz w przypadku braku takich ram wszystkie dzieci powinny być 
objęte, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka1 ochrona zastępczą, która zapewni 
ich rozwój wolny od dyskryminacji w jakiejkolwiek postaci,

Or. pl
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 6
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że strategia UE na rzecz dziecka powinna być zakorzeniona w 
wartościach i zasadach określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez 
ONZ w 1989 r.,

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 7
Punkt A b preambuły (nowy)

Ab. mając na uwadze, że podejście do kształtowania polityki oparte na prawach dziecka 
oznacza, że dzieci uważa się za szczególną grupę społeczną, zamiast przyjmować 
założenie, że ich interesy zawsze są identyczne z interesami rodziny, kobiet, rynku 
pracy czy społeczności,

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 8
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że przedłużające się sytuacje konfliktowe między rodzicami, którzy 
się rozeszli, mają negatywny wpływ na dzieci,

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 9
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że (skreślenie) mimo międzynarodowych i krajowych przepisów 
dziewczynki i kobiety są często ofiarami nierówności prawnych, społecznych i 
ekonomicznych, dotyczących wykonywania przysługujących im pozytywnych i 
podstawowych praw, takich jak dostęp do edukacji i ochrony zdrowia,

Or. en
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Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 10
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że należy uznać prawa dziecka jako niezależnej osobowości 
prawnej i że mimo międzynarodowych i krajowych przepisów dziewczynki i kobiety 
są często ofiarami nierówności prawnych, społecznych i ekonomicznych, dotyczących 
wykonywania przysługujących im pozytywnych i podstawowych praw, takich jak 
dostęp do edukacji, szkoleń i ochrony zdrowia,

Or. de

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 11
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że prawa dziecka i prawa kobiet są nierozdzielne, lecz mimo 
międzynarodowych i krajowych przepisów dziewczynki i kobiety są często ofiarami 
nierówności prawnych, społecznych i ekonomicznych, dotyczących wykonywania 
przysługujących im pozytywnych i podstawowych praw, takich jak równy dostęp do 
edukacji i ochrony zdrowia, bezpiecznej żywności i czystej wody oraz prawa 
reprodukcyjne dla nastolatków,

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 12
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że prawa człowieka i prawa rodziny są nierozdzielne, lecz mimo 
międzynarodowych i krajowych przepisów rodziny są często ofiarami nierówności 
prawnych, społecznych i ekonomicznych, dotyczących wykonywania przysługujących 
im pozytywnych i podstawowych praw (skreślenie),

Or. pl
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Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 13
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że prawa dziecka i prawa kobiet są nierozdzielne, lecz mimo 
międzynarodowych i krajowych przepisów dziewczynki i kobiety są często ofiarami 
nierówności prawnych, społecznych i ekonomicznych, dotyczących wykonywania 
przysługujących im pozytywnych i podstawowych praw, takich jak dostęp do edukacji 
i ochrony zdrowia, a nierówności te są szczególnie dotkliwe w przypadku dziewcząt i 
kobiet niepełnosprawnych;

Or. pt

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że podstawowe wartości i prawa, w tym także równouprawnienie 
płci, muszą stanowić nieodłączny element edukacji w dzieciństwie oraz fundament 
wszystkich dalszych etapów życia,

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 15
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że równość między mężczyznami i kobietami rozpoczyna się od 
uznania równości między chłopcami a dziewczynkami od pierwszych lat życia, 
kluczowe znaczenie ma wprowadzenie perspektywy płci do każdego z obszaru polityk 
mającego wpływ na dziecko, 

Or. es

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 16
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że w UE utrzymuje się problem handlu dziećmi dla celów 
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żebrania na ulicy albo innych celów,

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 17
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że największą uwagę na poziomie europejskim należy zwracać na 
sytuację osób małoletnich bez opieki, dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci 
imigrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców,

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 18
Punkt B b preambuły (nowy)

Bb. mając na uwadze, że zbyt wczesne zerwanie głębokiej więzi istniejącej między 
dzieckiem i matką podczas pierwszego roku życia dziecka może wywołać poważne 
braki emocjonalne i braki w rozwoju psychologicznym,

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 19
Punkt B c preambuły (nowy)

Bc. mając na uwadze, że wszystkie konwencje międzynarodowe i europejska konwencja 
o ochronie praw dziecka przyznają dzieciom porzuconym lub sierotom prawo do 
posiadania rodziny i do ochrony,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 20
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że takich przypadków gwałcenia praw kobiet i dziewcząt-
alochtonów, jak tzw. przestępstwa honorowe, wymuszone małżeństwa, okaleczenia 
narządów płciowych oraz inne naruszenia nie można uzasadnić żadnymi 
kulturowymi czy religijnymi względami i w żadnych okolicznościach nie powinno się 
ich tolerować,

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 21
Punkt B b preambuły (nowy)

Bb. mając na uwadze, że dzieci w Europie już w młodym wieku konfrontowane są z 
obrazami z gatunku horroru, scenami pornograficznymi i scenami przemocy, oraz 
że przemoc pokazywana w mediach może mieć pustoszące skutki psychospołeczne, 
takie jak stany lękowe i depresje, problemy w szkole, wzrost agresywności,

Or. de

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 22
Punkt B c preambuły (nowy)

Bc. mając na uwadze, że zwłaszcza tzw. killer games - gry w formie krótkich scenek 
przegrywane na telefony komórkowe dzieci lub w które dzieci grają w rzeczywistości 
- symulacyjnie ćwicząc umiejętność zabijania, wywołują skutek w postaci 
zobojętnienia na przemoc i/lub zachęcenia do niej, czego następstwem mogą być 
przestępstwa o charakterze naśladowczym,

Or. de

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 23
Punkt B d preambuły (nowy)

Bd. mając na uwadze, że problem niebezpiecznego i szkodliwego spożycia alkoholu jest 
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oczywisty na poziomie UE, prowadząc do powstawania szerokiego wachlarza 
problemów zdrowotnych i społecznych, zwłaszcza u kobiet i dzieci, w postaci 
spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, przemocy domowej i rodzinnej oraz 
zaniedbywania dzieci;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 24
Punkt B e preambuły (nowy)

Be. mając na uwadze, że coraz więcej dzieci cierpi na choroby chroniczne, takie jak 
atopowe zapalenie skóry i alergie, a także na schorzenia dróg oddechowych oraz z 
powodu uciążliwości hałasu,

Or. de

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 25
Punkt B f preambuły (nowy)

Bf. mając na uwadze, że prawa dziecka w zakresie środowiska naturalnego są określone 
w Konwencji ONZ o prawach dziecka,

Or. de

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 26
Ustęp -1 (nowy)

-1. podkreśla, że chronienie praw dzieci jest nadrzędnym obowiązkiem rządów 
krajowych; zwraca uwagę, że prawa dzieci stanowią część praw człowieka, które UE 
i państwa członkowskie zobowiązane są szanować na mocy krajowego, 
europejskiego i międzynarodowego prawa;

Or. en
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 27
Ustęp -1 a (nowy)

-1a. zwraca uwagę, że strategia na rzecz dzieci powinna być zakorzeniona w wartościach 
i czterech podstawowych zasadach Konwencji ONZ o prawach dziecka (UNCRC): a) 
ochronie przed wszystkimi formami dyskryminacji, b) nadrzędności dobra dziecka 
nad innymi kwestiami, c) prawa do życia i rozwoju, d) prawa do wyrażania opinii i 
uwzględniania tego prawa w jakichkolwiek kwestiach czy decyzjach dotyczących 
życia dzieci;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 28
Ustęp -1 b (nowy)

-1b. podkreśla, iż przyszła strategia powinna uznawać prawo do kształcenia w oparciu o 
równość szans oraz niedyskryminację;  wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia obowiązkowego i bezpłatnego kształcenia podstawowego dla 
wszystkich dzieci, zapewniając ogółowi dzieci dostęp do kształcenia dobrej jakości, 
oraz do wprowadzenia ogólnie dostępnego i osiągalnego przez wszystkich 
kształcenia średniego, zwłaszcza poprzez stopniowe wprowadzanie bezpłatnej nauki 
na poziomie średnim, pamiętając o tym, że specjalne środki zapewniające równy 
dostęp, w tym polityka afirmacyjna, przyczyniają się do osiągnięcia równych szans i 
zwalczania wykluczenia, a także zapewniając obowiązek szkolny, zwłaszcza dla 
dziewcząt i dzieci z rodzin o niskich dochodach; zwraca uwagę, że ważne jest 
umożliwianie dostępu do kształcenia dzieciom imigrantów lub uchodźców;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 29
Ustęp -1 c (nowy)

-1c. podkreśla w szczególności wagę bezwarunkowego a nawet uprzywilejowanego 
młodych imigrantek do kształcenia i kursów językowych, które stanowią podstawowy 
warunek skutecznej integracji w społeczeństwie oraz życia zawodowego; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia obowiązkowych kursów językowych dla 
młodych imigrantek, jako sposobu ułatwienia ich integracji oraz by chronić je od 
dyskryminacji w rodzinie i społeczeństwie;

Or. en
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 30
Ustęp -1 d (nowy)

-1d. zwraca uwagę, że zakazanie dziewczętom uczestniczenia w zajęciach sportowych, 
pływaniu oraz zajęciach pozalekcyjnych w oparciu o przesłanki kulturowe nie jest 
uzasadnione żadną kulturą ani religią i nie może być tolerowane;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 31
Ustęp -1 e (nowy)

-1e. wyraża zaniepokojenie z powodu wielu przypadków naruszenia prawa, których 
ofiarami są właśnie dziewczynki ze środowisk imigrantów; apeluje gorąco do państw 
członkowskich o zakazanie noszenia chusty i hijabu przynajmniej w szkole 
podstawowej, aby umocnić prawo do bycia dzieckiem oraz zapewnić w późniejszym 
czasie prawdziwą i niewymuszoną wolność wyboru;

Or. de

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 32
Ustęp 1

1. zwraca uwagę, że ochrona zdrowia matek powinna obejmować promowanie
warunków życia i pracy odpowiednich dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią 
oraz równego i powszechnego dostępu dla wszystkich kobiet do wysokiej jakości 
opieki zdrowotnej przed i po porodzie w celu zmniejszenia śmiertelności matek i 
dzieci oraz przenoszenia chorób z matki na dziecko;

Or. en
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Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 33
Ustęp 1

1. przypomina prawo dzieci do zdrowia oraz, w szczególny sposób, do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego dorastających dziewcząt, i stwierdza, że ochrona 
zdrowia matek powinna stanowić integralną część przyszłej strategii na rzecz praw 
dziecka, która powinna promować warunki życia i pracy dostosowane do kobiet 
ciężarnych i karmiących piersią oraz równy i powszechny dostęp dla wszystkich 
kobiet do wysokiej jakości opieki zdrowotnej przed i po porodzie w celu zmniejszenia 
śmiertelności matek i dzieci oraz przenoszenia chorób z matki na dziecko;

Or. es

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 34
Ustęp 1

1. przypomina, że ochrona zdrowia matek powinna stanowić integralną część przyszłej 
strategii na rzecz praw dziecka, która powinna promować warunki życia i pracy 
odpowiednie dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią oraz nalega na 
przestrzeganie istniejących przepisów dotyczących ochrony praw kobiet pracujących
oraz równy i powszechny dostęp dla wszystkich kobiet do wysokiej jakości publicznej 
opieki zdrowotnej przed i po porodzie w celu zmniejszenia śmiertelności matek i 
dzieci oraz przenoszenia chorób z matki na dziecko;

Or. pt

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 35
Ustęp 1

1. przypomina, że ochrona zdrowia matek powinna stanowić integralną część przyszłej 
strategii na rzecz praw dziecka, która powinna promować warunki życia i pracy 
dostosowane do kobiet ciężarnych i karmiących piersią oraz równy i powszechny 
dostęp dla wszystkich kobiet do wysokiej jakości opieki zdrowotnej przed i po 
porodzie w celu zmniejszenia śmiertelności matek i dzieci oraz przenoszenia chorób z 
matki na dziecko; podkreśla ogromne znaczenie urlopu macierzyńskiego dla rozwoju 
dziecka, zwłaszcza poprzez bliski kontakt z matką, nie tylko w pierwszych miesiącach 
po urodzeniu, ale także w pierwszych latach życia dziecka;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 36
Ustęp 1 a (nowy)

1a. przypomina, że dyrektywa Rady 92/85/EWG określa prawa kobiet ciężarnych i 
karmiących piersią do zatrudnienia, zakładając, że pracodawca musi podjąć 
wszelkie konieczne kroki, aby zapewnić, iż kobiety oraz ich nienarodzone dzieci nie 
są narażane na zagrożenie w miejscu pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 37
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby ułatwiały młodym dziewczętom dostęp 
do informacji i edukacji na temat usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego;

Or. de

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 38
Ustęp 2

2. przypomina, że przyszła strategia UE powinna uznać (skreślenie) ważną rolę, jaką 
odgrywa rodzina jako podstawowa instytucja w społeczeństwie dla przeżycia, 
ochrony i rozwoju dziecka; jest zdania, że należy w pełni uwzględniać prawa dzieci 
przy godzeniu pracy z życiem rodzinnym oraz godzinami pracy, a także w polityce
wsparcia publicznego lub prywatnego dla ojców i matek, aby byli oni w stanie 
wypełnić i dzielić obowiązki związane z wychowaniem i opieką;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 39
Ustęp 2

2. przypomina, że przyszła strategia powinna uznać i docenić ważną rolę, jaką odgrywa
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rodzina oraz promować politykę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, a 
także politykę wsparcia publicznego lub prywatnego przede wszystkim dla matek i dla 
ojców, tak aby byli oni w stanie wypełniać i dzielić obowiązki związane z edukacją i 
opieką;

Or. pl

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 40
Ustęp 2

2. przypomina, że przyszła strategia powinna uznać i docenić ważną rolę, jaką odgrywa 
rodzina oraz promować politykę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, ze 
szczególnym naciskiem na sytuację matek niepełnosprawnych oraz matek dzieci 
niepełnosprawnych, a także politykę wsparcia publicznego lub prywatnego dla dzieci 
oraz dla ojców i matek, aby oboje rodzice byli w stanie wypełnić i dzielić obowiązki 
związane z wychowaniem i opieką; jest szczególnie zaniepokojony zamiarami 
Komisji wyrażonymi w Zielonej księdze w sprawie prawa pracy1 i potencjalnym 
negatywnym wpływem na życie rodzin pracujących i ich dzieci;

Or. pt

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 41
Ustęp 2

2. przypomina, że przyszła strategia powinna uznać i docenić ważną rolę, jaką odgrywa 
rodzina, w tym rodzina niepełna, oraz promować politykę godzenia życia 
zawodowego z życiem rodzinnym, a także politykę wsparcia publicznego lub 
prywatnego dla ojców i matek, aby byli oni w stanie wypełnić i dzielić obowiązki 
związane z wychowaniem i opieką;

Or. hu

  
1 Zielona księga Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. - Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom 
XXI wieku (COM(2006)0708)
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Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 42
Ustęp 2

2. przypomina, że przyszła strategia powinna uznać i docenić ważną rolę, jaką odgrywa 
rodzina oraz promować politykę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, a 
także politykę wsparcia publicznego lub prywatnego dla ojców i matek, aby byli oni w 
stanie wypełnić i dzielić obowiązki związane z edukacją i opieką oraz że powinna w 
podobny sposób uznać, że coraz więcej osób żyje dziś w alternatywnych modelach 
rodziny, nieodpowiadających obrazowi tradycyjnej rodziny składającej się z matki, 
ojca i wspólnych biologicznych dzieci;

Or. de

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 43
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zaleca utworzenie i rozwój lokalnych i regionalnych sieci, przy udziale organów 
centralnych i lokalnych, organizacji pozarządowych i organizacji na rzecz ochrony 
praw dziecka, w celu zapewnienia usług w zakresie profilaktyki, ochrony i wsparcia 
dla dzieci i ich rodzin;

Or. el

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 44
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa Komisję, aby wszystkie prace dotyczące praw dziecka prowadziła z 
perspektywy równości płci oraz aby używała zdezagregowanych statystyk w 
odniesieniu do dziewcząt i chłopców, ponieważ jest to warunek konieczny do 
wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec dziewcząt; 

Or. sv
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Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 45
Ustęp 2 a (nowy)

2a. podkreśla znaczenie utworzenia w państwach członkowskich właściwych struktur, 
aby pomóc dzieciom i ich rodzicom w odnalezieniu się w nowej sytuacji rodzinnej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 46
Ustęp 2 b (nowy)

2b. zachęca państwa członkowskie, aby w swojej polityce krajowej przewidziały 
wprowadzenie rocznego urlopu macierzyńskiego, który umożliwi matkom, które te 
pragną, skoncentrowanie się na podstawowej więzi ze swoim dzieckiem;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 47
Ustęp 2 c (nowy)

2c. zachęca ponadto państwa członkowskie do rozważenia wprowadzenia skutecznych 
rozwiązań zapobiegających umieszczaniu porzuconych dzieci lub sierot w 
ośrodkach, np. krajowej lub międzynarodowej adopcji, za każdym razem, gdy w grę 
wchodzi nadrzędny interes dziecka;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 48
Ustęp 2 d (nowy)

2d. zachęca państwa członkowskie do opracowania działań na rzecz młodych dorosłych 
pochodzących z sierocińców lub placówek opiekuńczych, aby po ukończeniu 18. 
roku życia nie byli zdani sami na siebie, lecz by mogli korzystać ze środków 
towarzyszących, które pomogą im w zaplanowaniu przyszłego życia zawodowego i 
ułatwią ich integrację ze społeczeństwem;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 49
Ustęp 3

3. potępia wszelkie formy przemocy wobec dzieci; wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania skutecznych legislacyjnych lub innych środków w celu zapobiegania 
i eliminowania wszystkich rodzajów przemocy dokonywanej na ich terytorium w 
sferze prywatnej i publicznej, w tym aktów przemocy fizycznej, umysłowej, 
psychicznej i seksualnej, tortur, wykorzystywania i eksploatacji dzieci, 
uprowadzania, handlu dziećmi lub sprzedaży ich albo ich organów, przemocy w 
rodzinie, (skreślenie) pornografii dziecięcej, prostytucji dziecięcej, pedofilii,
wykorzystywania seksualnego lub szkodliwych praktyk tradycyjnych, jak np. 
okaleczanie kobiecych organów płciowych, przymusowe małżeństwa, zbrodnie w 
imię honoru, zwracając szczególną uwagę na najbardziej zagrożone grupy, jakie 
stanowią dziewczynki i kobiety imigrantki, dziewczynki i kobiety pochodzące z 
mniejszości etnicznych oraz dziewczynki niepełnosprawne;

Or. en

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 50
Ustęp 3

3. zwraca się do państw członkowskich o zbieranie danych w celu zapobiegania 
wszystkim rodzajom przemocy dokonywanej na ich terytorium w sferze prywatnej i 
publicznej, takich jak przemoc w rodzinie, handel kobietami i dziećmi, pornografia 
dziecięca, wykorzystywanie seksualne lub szkodliwe praktyki tradycyjne, jak np. 
okaleczanie kobiecych organów płciowych, przymusowe małżeństwa, zbrodnie w 
imię honoru, np. uwrażliwiając lekarzy na tą tematykę, konsekwentnie - w ramach 
obowiązujących przepisów - karząc osoby popełniające przestępstwa oraz zwracając 
szczególną uwagę na najbardziej zagrożone grupy, jakie stanowią dziewczynki i 
kobiety imigrantki, dziewczynki i kobiety pochodzące z mniejszości etnicznych oraz 
dziewczynki niepełnosprawne;

Or. de
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 51
Ustęp 3

3. zwraca się do państw członkowskich o zebranie danych z podziałem na płeć i wiek, 
zapobieganie i nakładanie sankcji karnych za wszystkie rodzaje przemocy 
dokonywanej na ich terytorium w sferze prywatnej i publicznej, takich jak przemoc w 
rodzinie, handel kobietami i dziećmi, pornografia dziecięca, wykorzystywanie 
seksualne lub szkodliwe praktyki tradycyjne, jak np. okaleczanie kobiecych organów 
płciowych, przymusowe małżeństwa, zbrodnie w imię honoru, zwracając szczególną 
uwagę na najbardziej zagrożone grupy, jakie stanowią dziewczynki i kobiety 
imigrantki, dziewczynki i kobiety pochodzące z mniejszości etnicznych oraz 
dziewczynki niepełnosprawne;

Or. nl

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 52
Ustęp 3

3. zwraca się do państw członkowskich o zebranie danych, zapobieganie i nakładanie 
sankcji karnych za wszystkie rodzaje przemocy dokonywanej na ich terytorium w 
sferze prywatnej i publicznej, takich jak przemoc w rodzinie, handel ludźmi i dziećmi, 
pornografia dziecięca, wykorzystywanie seksualne lub szkodliwe praktyki tradycyjne, 
jak np. okaleczanie kobiecych organów płciowych, przymusowe małżeństwa, 
zbrodnie w imię honoru, zwracając szczególną uwagę na najbardziej zagrożone grupy, 
jakie stanowią dziewczynki i kobiety imigrantki, dziewczynki i kobiety pochodzące z 
mniejszości etnicznych oraz dziewczynki niepełnosprawne;

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 53
Ustęp 3

3. zwraca się do państw członkowskich o zebranie danych, zapobieganie i nakładanie 
sankcji karnych za wszystkie rodzaje przemocy dokonywanej na ich terytorium w 
sferze prywatnej i publicznej, takich jak przemoc w miejscu pracy, w rodzinie oraz
ukazywana w mediach , handel kobietami i dziećmi, pornografia dziecięca, 
wykorzystywanie seksualne lub szkodliwe praktyki tradycyjne, jak np. okaleczanie 
kobiecych organów płciowych, przymusowe małżeństwa, zbrodnie w imię honoru, 
zwracając szczególną uwagę na najbardziej zagrożone grupy, jakie stanowią 
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dziewczynki i kobiety imigrantki, dziewczynki i kobiety pochodzące z mniejszości 
etnicznych oraz dziewczynki niepełnosprawne;

Or. pl

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 54
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia przepisów prawnych dotyczących 
okaleczania genitaliów kobiet, lub do przyjęcia takich przepisów ustawowych, na 
mocy których można ścigać na drodze sądowej osoby, które dokonują okaleczenia 
genitaliów kobiet; 

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 55
Ustęp 3 b (nowy)

3b. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia obowiązkowego rejestrowania przez 
pracowników służby zdrowia wszystkich przypadków okaleczania genitaliów kobiet, 
jak i przypadków, w których istnieje podejrzenie, że może nastąpić okaleczenie 
genitaliów kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 56
Ustęp 3 c (nowy)

3c. wzywa państwa członkowskie do głośnego piętnowania przemocy kobiet 
podyktowanej tradycją, do potępiania przypadków przemocy i pogwałcenia praw 
człowieka dziewcząt alochtonem na gruncie rodzinnym oraz do skontrolowania, na 
mocy których przepisów można pociągać członków rodziny do odpowiedzialności, 
zwłaszcza w przypadku tak zwanych przestępstw honorowych; 

Or. en
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 57
Ustęp 3 d (nowy)

3d. podkreśla, że państwa członkowskie muszą wzmóc wysiłki zmierzające do ochrony 
dzieci doświadczających wielokrotnych strat lub najbardziej podatnych na 
zagrożenia, podejmując takie środki, jak zapewnienie przystępnych, łatwo 
dostępnych usług o wysokiej jakości; zwraca się do państw członkowskich o 
przyjęcie odpowiednich mechanizmów kontroli w celu zidentyfikowania i wspierania 
dzieci szczególnie zagrożonych;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 58
Ustęp 3 e (nowy)

3e. podkreśla, że zgodnie z najnowszymi badaniami, jedno na pięcioro dzieci w UE jest 
zagrożone ubóstwem, i że dzieci i młodzież są szczególnie narażone na wykluczenie 
społeczne; przychylnie odnosi się do rozwiązań, zaproponowanych w komunikacie 
Komisji „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka”, który to dokument 
podkreśla, że ubóstwo wśród dzieci stanowi utrzymujący się problem; wyraża 
przekonanie, że na szczeblu UE i państw członkowskich w pierwszym rzędzie należy 
zająć się zapobieganiem ubóstwa wśród dzieci i jego likwidacją; ubolewa nad 
faktem, że komunikat nie wyznacza jasnych celów ilościowych w odniesieniu do 
likwidacji ubóstwa wśród dzieci;

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 59
Ustęp 3 a (nowy)

3a. utrzymuje, że w celu rozpoznania i przeciwdziałania na wczesnym etapie przemocy 
wobec dzieci i ich wykorzystywaniu trzeba wprowadzić szczególną formalną 
procedurę rejestrowania i rozpatrywania takich przypadków, jak również programy 
szkoleniowe dla personelu medycznego i pracowników opieki zdrowotnej 
odpowiedzialnych za sprawy związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym dzieci;

Or. el
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Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 60
Ustęp 3 a (nowy)

3a. przypomina, że dzieci i młodzież, niezależnie od wieku, mają prawo do wyrażania 
swoich poglądów; uważa, że dziewczęta, podobnie jak chłopcy mają prawo do 
własnego zdania oraz że prawo to powinno zostać zagwarantowane w trakcie prac 
nad unijną strategią praw dziecka, w tym równy udział dziewcząt i chłopców;

Or. sv

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 61
Ustęp 4

4. zachęca państwa członkowskie do ustanowienia przepisów ramowych 
zobowiązujących do nakładania kar na osoby uprawiające turystykę seksualną z 
udziałem dzieci oraz zachęca państwa członkowskie i Komisję Europejską do 
wprowadzenia i promowania kodeksów (skreślenie) postępowania w przemyśle 
hotelarskim i turystycznym, takich jak kodeks ECPAT dotyczący wykorzystywania 
seksualnego dzieci, wprowadzony przez UNICEF;

Or. de

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 62
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla fakt, że przeważającą większość dziecięcych ofiar handlu dla celów 
komercyjnego wykorzystania seksualnego, jak prostytucja i produkcja dziecięcej 
pornografii, jak i dla celów wymuszonych małżeństw, stanowią kilkunastoletnie 
dziewczynki, co sprawia, że problem handlu ludźmi należy do poważnych kwestii 
nacechowanych płciowo; podkreśla ponadto, że nawet w grupach zaangażowanych 
w kontrolowanie i powstrzymanie handlu ludźmi utrzymuje się stereotypowe 
podejście do stosunków między płciami oraz tradycyjne postrzeganie roli kobiet i 
dziewcząt;

Or. en



AM\670885PL.doc 21/33 PE 390.559v01-00

PL

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 63
Ustęp 4 b (nowy)

4b. wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do ratyfikowania 
Protokołu dodatkowego o zapobieganiu, zniesieniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
szczególnie kobietami i dziećmi (protokołu z Palermo), oraz do podjęcia wszelkich 
koniecznych środków do udzielenia ochrony dziecięcym ofiarom handlu ludźmi, 
między innymi poprzez zezwolenie ofiarom handlu na czasowe lub stałe pozostanie 
na swym terytorium;

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 64
Ustęp 4 c (nowy)

4c. wzywa Komisję do bezzwłocznej kontynuacji oceny krajowych środków 
wykonawczych w odniesieniu do decyzji ramowej 2004/68/WSiSW w sprawie 
zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej z myślą o 
przedstawieniu wniosku w sprawie natychmiastowej zmiany przepisów krajowych 
sprzecznych z tą decyzją, a także ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie 
protokołu dodatkowego do międzynarodowej Konwencji ONZ o prawach dziecka 
dotyczącego zwalczania wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej; uważa, że 
jednym z podstawowych priorytetów Komisji powinno być nasilenie 
transgranicznych działań przeciwko nielegalnym stronom internetowym 
zawierającym pornografię dziecięcą oraz poprawa współpracy między organami 
publicznymi i instytucjami prywatnymi, mająca na celu doprowadzenie do 
zamknięcia nielegalnych stron internetowych;

Or. el

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 65
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjecia wszelkich dostępnych kroków, w 
tym zainicjowanie kampanii informacyjnych i prewencyjnych, w celu zwalczania 
zgubnego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 
celów handlu chłopcami i dziewczynkami, jak i pornografii dziecięcej, biorąc pod 
uwagę, że to, co jest przestępstwem, pozostaje nim również w sieci;
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Or. es

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 66
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania możliwości przyjęcia wspólnej 
unijnej strategii przeciwko turystyce seksualnej, której obiektem są dzieci; proponuje 
również, aby UE opracowała wspólną kampanię przeciwko turystyce seksualnej, 
której obiektem są dzieci, najlepiej we współpracy z branżą turystyczną;

Or. sv

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 67
Ustęp 5

5. podkreśla, że przyszła strategia i działania państw członkowskich powinny 
obejmować zapobieganie i zwalczanie przemocy dokonywanej przez dzieci, w 
szczególności w środowisku szkolnym, między innymi poprzez kampanie 
wychowania obywatelskiego, promowanie i nauczanie zasad etycznych i moralnych 
w szkołach oraz odpowiednie uczulanie rodziców i wychowawców;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 68
Ustęp 5

5. podkreśla, że przyszła strategia i działania państw członkowskich powinny 
obejmować zapobieganie i zwalczanie przemocy dokonywanej przez dzieci, w 
szczególności w środowisku szkolnym, między innymi poprzez kampanie 
wychowania obywatelskiego oraz odpowiednie uczulanie rodziców, wychowawców i 
personelu lekarskiego;

Or. de
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 69
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zachęca państwa członkowskie do zwiększenia odpowiedzialności mediów i 
dostawców usług internetowych w zakresie zwalczania wszelkich form przemocy 
wobec dziewczynek i chłopców, w szczególności poprzez walkę z
rozpowszechnianiem materiałów pornograficznych z udziałem dzieci, 
identyfikowanie i karanie osób korzystających z tych materiałów oraz propagowanie 
przekazu medialnego szanującego prawa dziecka i jego godność;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 70
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zauważa niepokojącą tendencję wzrostową w przestępczości nieletnich we wszystkich 
państwach członkowskich, z udziałem nieletnich sprawców i, głównie, wobec 
nieletnich ofiar, co wymaga zintegrowanej reakcji politycznej nie tylko na szczeblu 
krajowym, ale i na szczeblu Wspólnoty; zaleca w związku z tym prowadzenie 
natychmiastowej i wiarygodnej dokumentacji problemu, a następnie opracowanie 
planów zintegrowanego programu ramowego na szczeblu Wspólnoty grupującego 
działania wokół trzech wiodących zasad: prewencji, integracji społecznej 
młodocianych sprawców oraz interwencji sądowej i pozasądowej;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 71
Ustęp 5 b (nowy)

5b. podkreśla, że skuteczną odpowiedzią niezbędną do rozwiązania problemu przemocy 
młodocianych i zachowań przestępczych jest wybór prawnych, edukacyjnych i 
społecznych środków, które koncentrują się na społecznej reintegracji i rehabilitacji 
sprawcy i ofiary, przy aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego na 
szczeblu lokalnym i regionalnym; podkreśla, że do efektywnego wdrożenia takich 
działań walnie przyczyni się zapewnienie odpowiednich, krajowych i wspólnotowych 
środków finansowych oraz nowoczesnych ośrodków z właściwie przeszkolonym 
personelem;

Or. el
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Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 72
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia skutecznych środków obniżenia odsetka 
osób przedwcześnie porzucających naukę szkolną;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 73
Ustęp 5 b (nowy)

5b. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uznanie, że zagadnienie tysięcy 
dzieci ulicy stanowi poważny problem społeczny, stanowiący pogwałcenie przepisów 
UNCRC;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 74
Ustęp 5 c (nowy)

5c. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia sankcji przeciwko osobom 
odpowiedzialnym za poniżanie dzieci zmuszanych do żebrania;

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 75
Ustęp 5 a (nowy)

5a. przypomina państwom członkowskim, że muszą bezzwłocznie przestrzegać swoich 
europejskich i międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie ochrony praw dziecka;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 76
Ustęp 6

6. zaleca, aby w przyszłej strategii zwrócono szczególną uwagę na opiekę medyczną, 
psychologiczną i socjalną nad dziewczynkami i chłopcami, które są ofiarami 
zaniedbania, wykorzystywania, znęcania się, wyzysku oraz bezpośredniej lub 
pośredniej przemocy, przy uwzględnieniu nadrzędnego dobra dziecka oraz kwestii 
równości płci; przypomina, że należy uwzględnić w pracach Komisji wpływ 
pośredniej przemocy na dobrobyt dziecka oraz zapobieganie jej;

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 77
Ustęp 6

6. zaleca, aby w przyszłej strategii zwrócono szczególną uwagę na opiekę medyczną, 
psychologiczną i socjalną nad dziećmi , które są ofiarami zaniedbania, znęcania się, 
wykorzystywania oraz bezpośredniej lub pośredniej przemocy, przy uwzględnieniu 
nadrzędnego dobra dziecka oraz kwestii równości płci; przypomina, że należy 
uwzględnić w pracach Komisji wpływ pośredniej przemocy na dobrobyt dziecka oraz 
zapobieganie jej;

Or. pl

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 78
Ustęp 6

6. zaleca, aby w przyszłej strategii zwrócono szczególną uwagę na opiekę medyczną, 
psychologiczną i socjalną nad dziewczynkami i chłopcami, które są ofiarami 
zaniedbania, znęcania się, wykorzystywania oraz bezpośredniej lub pośredniej 
przemocy, przy uwzględnieniu nadrzędnego dobra dziecka oraz kwestii równości płci; 
przypomina, że należy uwzględnić w pracach Komisji wpływ pośredniej przemocy na 
dobrobyt dziecka oraz zapobieganie jej; podkreśla, że problemy te często łączą się z 
ubóstwem i społecznym wykluczeniem rodzin oraz że potrzebna jest nowa polityka 
społeczna kładąca większy nacisk na solidarność, jeśli kwestie te mają zostać 
rozwiązane;

Or. pt
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Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 79
Ustęp 7

7. zwraca się o włączenie do przyszłej strategii działań zapobiegających przemocy ze 
względu na płeć, i o to, by objęła ona między innymi zapewnienie 
niedyskryminacyjnego dostępu do edukacji, w szczególności poprzez podjęcie 
aktywnych działań wdrażających to prawo w określonych grupach i mniejszościach,
oraz kampanie uwrażliwiające na temat równości kobiet i mężczyzn skierowane do 
rodziców, pracowników oświaty oraz szczególnie narażonych społeczności, w celu 
umożliwienia emancypacji dziewczynek oraz skuteczniejszej obrony ich praw; zwraca 
się do Komisji o uzależnienie swojej polityki wspierania rozwoju oraz umów 
handlowych od wdrożenia przepisów prawnych zapewniających równość kobiet i 
mężczyzn oraz znoszących wszelkie rodzaje przemocy wobec kobiet i dzieci;

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 80
Ustęp 7

7. zwraca się o włączenie do przyszłej strategii działań zapobiegających przemocy ze 
względu na płeć, obejmujących między innymi (skreślenie) kampanie uwrażliwiające 
na temat równości kobiet i mężczyzn skierowane do dzieci, rodziców, wychowawców
oraz szczególnie narażonych społeczności, w celu umożliwienia emancypacji 
dziewczynek oraz skuteczniejszej obrony ich praw; zwraca się do Komisji o 
uzależnienie swojej polityki wspierania rozwoju oraz umów handlowych od 
wdrożenia przepisów prawnych zapewniających równość kobiet i mężczyzn oraz 
znoszących wszelkie rodzaje przemocy wobec kobiet i dzieci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 81
Ustęp 7

7. zwraca się o włączenie do przyszłej strategii działań zapobiegających przemocy ze 
względu na płeć, obejmujących między innymi niedyskryminacyjny dostęp do 
edukacji oraz kampanie uwrażliwiające na temat równości kobiet i mężczyzn 
skierowane do dziewcząt i chłopców, nauczycieli, rodziców oraz szczególnie 
narażonych społeczności, w celu umożliwienia emancypacji dziewczynek oraz 
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skuteczniejszej obrony ich praw; wzywa do propagowania aktywnego udziału 
chłopców i mężczyzn; zwraca się do Komisji o uzależnienie swojej polityki 
wspierania rozwoju oraz umów handlowych od wdrożenia przepisów prawnych 
zapewniających równość kobiet i mężczyzn oraz znoszących wszelkie rodzaje 
przemocy wobec kobiet i dzieci;

Or. sv

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 82
Ustęp 7

7. zwraca się o włączenie do przyszłej strategii działań zapobiegających przemocy ze 
względu na płeć, obejmujących między innymi niedyskryminacyjny dostęp do 
edukacji oraz kampanie uwrażliwiające na temat równości kobiet i mężczyzn 
skierowane do rodziców oraz szczególnie narażonych społeczności, w celu 
umożliwienia wyrównania szans dziewczynek oraz skuteczniejszej obrony ich praw; 
zwraca się do Komisji o uzależnienie swojej polityki wspierania rozwoju oraz umów 
handlowych od wdrożenia przepisów prawnych zapewniających równość kobiet i 
mężczyzn oraz znoszących wszelkie rodzaje przemocy wobec kobiet i dzieci;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 83
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zachęca państwa członkowskie i Komisję do wspierania w UE i poza nią równego 
dostępu dziewczynek i chłopców do nauki na wszystkich poziomach oraz do opieki 
zdrowotnej, poświęcając przy tym szczególną uwagę dzieciom w najbardziej 
niekorzystnym położeniu, a zwłaszcza tym pochodzącym z mniejszości etnicznych lub 
społecznych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 84
Ustęp 7 b (nowy)

7b. wzywa Komisję, aby w ramach swych stosunków z państwami trzecimi zachęcała do 
ratyfikowania międzynarodowych konwencji, których celem jest wyeliminowanie 
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przypadków dyskryminacji kobiet, a także aby wspierała ich udział w życiu 
gospodarczym, społecznym i politycznym, przyczyniając się w ten sposób do poprawy 
sytuacji dzieci;

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 85
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zachęca państwa członkowskie do podkreślania w programach nauczania i do 
włączania do nich treści związanych z prawami człowieka i wspólnymi wartościami, 
które stanowią podstawę obywatelstwa demokratycznego;

Or. es

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 86
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla konieczność udostępniania przez państwa członkowskie lepiej 
przystosowanych placówek opiekuńczych i mechanizmów ochronnych dzieciom 
szczególnie narażonym, należącym do grupy ryzyka, takim jak małoletni bez opieki, 
dzieci niepełnosprawne i dzieci imigrantów, osób ubiegających się o azyl i 
uchodźców;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 87
Ustęp 8

8. zwraca się do Komisji o zebranie danych według płci i wieku dotyczących wszystkich 
form dyskryminacji i przemocy wobec dzieci, włączenie problematyki równości 
kobiet i mężczyzn do wszystkich strategii politycznych oraz instrumentów przyszłej 
strategii, w tym do działań Forum ds. praw dziecka, oraz o zapewnienie 
monitorowania i oceny tych strategii politycznych między innymi za pomocą 
budżetowania uwzględniającego problematykę płci („gender budgeting”);

Or. fr



AM\670885PL.doc 29/33 PE 390.559v01-00

PL

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 88
Ustęp 8

8. zwraca się do Komisji o zebranie danych (skreślenie) dotyczących przyczyn
wszystkich form dyskryminacji i przemocy wobec dzieci, włączenie problematyki 
równości kobiet i mężczyzn do wszystkich strategii politycznych oraz instrumentów 
przyszłej strategii oraz o zapewnienie monitorowania i oceny tych strategii 
politycznych między innymi za pomocą budżetowania uwzględniającego 
problematykę płci („gender budgeting”);

Or. pl

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 89
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca się do Komisji o sporządzenie rocznego raportu Unii Europejskiej w sprawie 
młodzieży;

Or. de

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 90
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wskazuje, że wiele produktów sprzedawanych w Unii Europejskiej mogło zostać 
wyprodukowanych przy wykorzystaniu pracy dzieci; wzywa Komisję do 
wprowadzenia mechanizmu dochodzenia przed sądami krajowymi państw 
członkowskich odszkodowania od przedsiębiorstw europejskich przez dzieci-ofiary 
zmuszania do pracy; wzywa Komisję do wzmocnienia zgodności w łańcuchu dostaw 
i do zaproponowania mechanizmów, zgodnie z którymi w przypadku naruszenia w 
łańcuchu dostaw konwencji ONZ dotyczących pracy dzieci do odpowiedzialności 
pociągać się będzie kontrahentów;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 91
Ustęp 9

9. przypomina, że skuteczność przyszłej strategii wymaga zaangażowania i przyjęcia 
długoterminowych działań, koordynacji z innymi inicjatywami i polityką krajową i 
międzynarodową w zakresie obrony praw dziecka oraz wsparcia ze strony 
zainteresowanych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych oraz 
stowarzyszeń rodziców i wychowawców;

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 92
Ustęp 9

9. przypomina, że skuteczność przyszłej strategii wymaga zaangażowania i przyjęcia 
długoterminowych działań, wzmocnionej i skutecznej kontroli wdrażania praw 
dziecka poprzez rozwijanie wskaźników oraz zaangażowanie organizacji 
pozarządowych, koordynacji z innymi inicjatywami i polityką krajową oraz wsparcia 
ze strony zainteresowanych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 93
Ustęp 9

9. przypomina, że skuteczność przyszłej strategii wymaga zaangażowania i przyjęcia 
długoterminowych działań, koordynacji z innymi inicjatywami i polityką krajową,
wsparcia i monitorowania ze strony zainteresowanych podmiotów, w szczególności 
organizacji pozarządowych;

Or. nl

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 94
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa państwa członkowskie, aby podjęły wszelkie niezbędne środki w celu 
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zapewnienia wysokiej jakości ośrodków opieki nad dziećmi, ponieważ ośrodki te dają 
dzieciom solidną podstawę na przyszłość, a jednocześnie przynoszą korzyści 
rodzicom, zwłaszcza biorąc pod uwagę obciążenie matek pracą; to z kolei przyczynia 
się do zmniejszania ubóstwa wśród kobiet, a co za tym idzie wśród dzieci;

Or. hu

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 95
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa Radę i Komisję do mianowania rzecznika praw dzieci lub innego 
niezależnego organu zobowiązanego do poprawy życia dzieci, który byłby dostępny 
dla ogółu społeczeństwa, m.in. poprzez biura lokalne;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 96
Ustęp 9 b (nowy)

9b. zwraca uwagę na niepokojący fakt coraz częstszego występowania nadwagi wśród 
dzieci w Europie; podkreśla, że szacunkowe badania wskazują, iż przeszło 21 mln 
dzieci w UE ma nadwagę, a corocznie liczba ta powiększa się o 400 tysięcy; wzywa 
Komisję do przygotowania propozycji prawnego uregulowania agresywnych i 
wprowadzających w błąd reklam, oraz do poprawienia przepisów dotyczących 
umieszczania na opakowaniach informacji o właściwościach odżywczych żywności 
przetworzonej w celu rozwiązania rosnącego problemu nadwagi; 

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 97
Ustęp 9 c (nowy)

9c. zwraca się do państw członkowskich o sprawdzenie, w jaki sposób można poprawić 
ochronę nieletnich przed przemocą w mediach oraz czy należy zaostrzać kary za 
naruszenia ochrony nieletnich w mediach;

Or. de
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 98
Ustęp 9 d (nowy)

9d. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia swych wysiłków w 
zwalczaniu wywołanych alkoholem krzywd, których ofiarą padają kobiety i dzieci, 
poprzez:  
a) poprawę informacji udzielanych kobietom na temat spektrum płodowych 

zaburzeń alkoholowych,
b) dostarczanie kobietom właściwych usług opieki zdrowotnej i poradnictwo dla 

kobiet z problemami alkoholowymi w ciąży i po niej, jak również dla kobiet i 
dzieci w rodzinach, które borykają się z problemem alkoholowym i z 
nadużywaniem innych substancji, 

c) wprowadzenie surowszych przepisów w zakresie reklamowania napojów 
alkoholowych oraz sponsorowania imprez sportowych przez przemysł 
monopolowy w formie zakazu nadawania reklam w godz. od 6.00 do 21.00, 
oraz zakazanie reklamowania alkoholu na nośnikach o treściach kierowanych 
do dzieci (gry komputerowe, komiksy) tak, by nie przedstawiać dzieciom 
pozytywnego wizerunku alkoholu, oraz

d) zakazanie napojów alkoholowych o wizerunku graficznym nieznacznie 
różniącym się od słodyczy czy zabawek, gdyż dzieci nie potrafią rozróżnić 
między napojami alkoholowymi i niealkoholowymi;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 99
Ustęp 9 e (nowy)

9e. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ułatwienia zorganizowania szczytu dzieci, 
jako pierwszego kroku do wdrożenia praw dzieci w UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 100
Ustęp 9 f (nowy)

9f. przyjmuje z radością wprowadzenie stanowisk rzecznika praw dzieci i wzywa 
państwa członkowskie do ułatwienia powstawania takich stanowisk na poziomie 
krajowym i lokalnym;
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Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 101
Ustęp 9 g (nowy)

9g. wnosi o odwrócenie ciężaru dowodu tak, aby niedozwolone było wprowadzanie do 
otoczenia dzieci substancji szkodliwych dla zdrowia,
- domaga się określania aktualnych i przyszłych dopuszczalnych wartości w 

odniesieniu do niemowląt/małych dzieci,
- domaga się zbadania i oceny wpływu otoczenia na system hormonalny, nerwowy, 

psychiczny i odpornościowy,
- domaga się wprowadzenia testów „przyjazny dla dziecka” w odniesieniu do 

wszystkich przedsięwzięć w zakresie transportu i planowania przestrzennego, 
- domaga się pozytywnego znakowania importowanych zabawek niewytwarzanych 

w wyniku pracy dzieci;

Or. de


