
AM\681906ET.doc PE393.850v01-00
Freelancce-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

12.9.2007 PE393.850v01-00

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–228

Raporti projekt (PE390.381v02-00)
Roberta Angelilli
Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine
(2007/2093(INI))

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evelyne Gebhardt

Muudatusettepanek 1
Neljas volitus

– võttes arvesse 21.–22. juuni 2007. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu otsust muuta 
juriidiliselt siduvaks põhiõiguste harta, mille artikkel 24 käsitleb otseselt lapse õigusi 
ja milles nähakse ette, et „kõikides lapsega seotud toimingutes, mida teevad avalik-
õiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse 
huvid”, ning eelkõige realiseerida lapse õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted 
ja otsene kontakt oma mõlema vanemaga, näiteks keskasutuste vahelise täiustatud 
koostöö kaudu lapseröövi juhtudel;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 2
Kuues a volitus (uus)

– võttes arvesse 1994. aasta septembris Kairos toimunud rahvusvahelisel rahvastiku ja 
arengu konverentsil vastu võetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
tegevusprogrammi;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 3
Kuues a volitus (uus)

– võttes arvesse 1994. aasta septembris Kairos toimunud rahvusvahelisel rahvastiku ja 
arengu konverentsil vastu võetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
tegevusprogrammi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evelyne Gebhardt

Muudatusettepanek 4
Kaheksas a volitus (uus)

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi vahendaja 1. märtsi 2007. aasta vahearuannet 
vanema sooritatud rahvusvahelise lapseröövi kohta , milles hoiatati Euroopa 
Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja teisi institutsioone vanema sooritatud lapseröövi 
juhtumite järsu kasvu eest;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 5
Kolmeteistkümnes volitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 6
Neljateistkümnes volitus

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri uurimust lastevastase 
vägivalla kohta, mida esitleti ÜRO Peaassambleele 11. oktoobril 2006. aastal;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 7
Neljateistkümnes a volitus (uus)

– võttes arvesse UNICEFi 2006. aasta septembri suuniseid inimkaubanduse 
lapsohvrite õiguste kaitse kohta;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 8
Viieteistkümnes a volitus (uus)

– võttes arvesse 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikleid 34 ja 35, mis 
käsitlevad lapse kaitsmist igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse 
kuritarvituse eest ning abinõusid, et vältida lapseröövi, laste müümist või nendega 
kauplemist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 9
Põhjendus A

A. arvestades, et komisjoni teatise „Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia 
väljatöötamine” põhieesmärk on edendada lapse õigusi positiivse kinnitamise kaudu, 
sealhulgas eelkõige õigust kasvada üles turvalises keskkonnas / õigust hoolitsusele,
õigust perekonnale, õigust olla armastatud ja mängida, õigust tervishoiule, haridusele, 
sotsiaalsele integratsioonile, võrdsetele võimalustele, sportimisele ning puhtale ja 
turvalisele keskkonnale, et luua alused lapsesõbraliku ja laste vajadustele kohandatud 
ühiskonna tekkimiseks, kus lapsed tunnevad end kaitstuna ja kus nad on osalejad;

Or. sv
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 10
Põhjendus A

A. arvestades, et komisjoni teatise „Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia 
väljatöötamine” põhieesmärk on edendada lapse õigusi positiivse kinnitamise kaudu, 
sealhulgas eelkõige õigust oma identiteedile, õigust perekonnale, õigust olla 
armastatud ja mängida, õigust tervishoiule, haridusele, sotsiaalsele integratsioonile, 
võrdsetele võimalustele, sportimisele ning puhtale ja turvalisele keskkonnale, et luua 
alused lapsesõbraliku ja laste vajadustele kohandatud ühiskonna tekkimiseks, kus 
lapsed tunnevad end kaitstuna ja kus nad on osalejad;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 11
Põhjendus A

A. arvestades, et komisjoni teatise „Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia 
väljatöötamine” põhieesmärk on edendada lapse õigusi positiivse kinnitamise kaudu, 
sealhulgas eelkõige õigust perekonnale, õigust olla armastatud ja mängida, õigust 
tervishoiule, haridusele, sotsiaalsele integratsioonile, võrdsetele võimalustele, 
sportimisele ning puhtale ja turvalisele keskkonnale, ning õigust eespool nimetatu 
kohta teavet saada, et luua alused lapsesõbraliku ja laste vajadustele kohandatud 
ühiskonna tekkimiseks, kus lapsed tunnevad end kaitstuna ja kus nad on osalejad;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 12
Põhjendus A a (uus)

A a. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 24 sedastatakse, et „igal 
lapsel on õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt oma mõlema 
vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus”;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 13
Põhjendus B

B. arvestades, et vastavalt põhiõiguste harta artiklile 24 ja ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni ühele aluspõhimõttele on tähtis, et kõik lapsed, olenemata soost, 
peaksid saama vabalt väljendada oma arvamust, ning et nende arvamust võetaks 
arvesse kõikides neid puudutavates küsimustes; arvestades, et kõnealune õigus on 
absoluutne ja seda ei tohi piirata, ning arvestades, et tuleb leida viise suhtlemaks 
kõigi lastega, ka nendega, kes väljendavad end täiskasvanute jaoks raskesti 
arusaadaval viisil, näiteks väga väikesed lapsed, puudega lapsed ja teist keelt 
rääkivad lapsed;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 14
Põhjendus B

B. arvestades, et vastavalt põhiõiguste harta artiklile 24 ja ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni artiklile 12 on tähtis tagada lastele osalemisõigus ning võtta arvesse 
nende kogemusi ja seisukohti kõikides neid puudutavates küsimustes, omistades 
nendele väärilist kaalu vastavalt lapse vanusele ja küpsusele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 15
Põhjendus B

B. arvestades, et vastavalt põhiõiguste harta artiklile 24 on tähtis tagada lastele 
osalemisõigus ning võtta arvesse nende kogemusi ja seisukohti kõikides neid 
puudutavates küsimustes, ning teha seda viisil ja kasutades vahendeid, mis vastavad 
lapse vanusele ja intellektuaalsele arengule;

Or. hu
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 16
Põhjendus C

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 17
Põhjendus C

C. arvestades, et lapse õiguste lisamine kõikidesse lapsi otseselt või kaudselt 
puudutavatesse Euroopa Liidu poliitikatesse ning nende kaitsmine on ülioluline 
(süvalaiendamine),

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 18
Põhjendus C a (uus)

C a. arvestades, et laste jaoks on nende vanemate vaesus ja sotsiaalne tõrjutus tõsine 
takistus nende õiguste saavutamisel, ning arvestades, et on veel palju teisi tegureid, 
mis ei lase lastel nende õigusi saavutada, nagu näiteks vanemad, kes oma 
vanemarolli täidavad kõike muud kui rahuldavalt, laste vajadus olla 
õigusküsimustes esindatud täiskasvanute poolt või asjaolu, et õigust 
tervishoiuteenustele saab nõuda üksnes lapse eeskostja nõusolekul;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 19
Põhjendus C a (uus)

C a. arvestades, et täiskasvanud peaksid looma lastele soodsad tingimused, et võimaldada 
neil kaasa rääkida, oma arvamust avaldada ja ärakuulatud saada; arvestades, et 
täiskasvanud peaksid soodustama laste rahu- ja sõprusavaldusi ning julgustama 
neid suhtlema teiste lastega; arvestades, et tingimuste loomisel, mis viivad avatud 
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suhtumise ja laste sõnaõiguseni – seejuures mitte üksnes eriliste sündmuste puhul –
on aeg tähtis tegur, ning arvestades, et avalike programmide rahastamisel tuleks 
seda arvesse võtta;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hanna Foltyn-Kubicka

Muudatusettepanek 20
Põhjendus C a (uus)

C a. arvestades, et laste normaalne vaimne ja füüsiline areng on võimalik vaid 
armastuse, hoole ja austuse õhkkonnas, mida suudab kõige paremini pakkuda terve 
perekeskkond;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 21
Põhjendus C a (uus)

C a. arvestades, et laste õiguste rikkumine, lastevastane vägivald ja lastega kauplemine 
ebaseadusliku lapsendamise, prostitutsiooni, ebaseadusliku töö, sunniviisilise 
abielu, tänaval kerjamise või mis tahes muul eesmärgil on ELis endiselt probleem;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 22
Põhjendus C a (uus)

C a. arvestades, et üha enam lapsi kannatab krooniliste haiguste, nagu näiteks 
nahapõletike ja allergiate, samuti hingamisteede haiguste ja mürasaaste all;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 23
Põhjendus C b (uus)

C b. arvestades, et laste keskkonnaõigused on sätestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 24
Põhjendus C c (uus)

C c. arvestades, et Rootsis ja Austrias on juba loodud lapse õigustega tegeleva 
ombudsmani ametikoht;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 25
Lõige 1

1. tervitab komisjoni algatust, milles väljendatakse küllaltki selgelt, et kõiki põhiõiguste 
konventsioone kohaldatakse võrdselt nii laste kui ka täiskasvanute suhtes, nagu ka 
rida täiendavaid õigusi, sealhulgas ÜRO lapse õiguste konventsioonis sätestatud 
õigused, mille koostamisel pöörati erilist tähelepanu laste ja noorte eriseisundile;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 26
Lõige 1

1. tervitab komisjoni algatust, mis kinnitab väga selget tahet tunnustada lapse õiguste 
spetsiifilist iseloomu, mis erineb üldisemast põhiõiguste problemaatikast, kuid mille 
terviklik osa lapse õigused üksikisiku täisõigustena muu hulgas on;

Or. it
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 27
Lõige 1 a (uus)

1 a. väljendab heameelt 23. juunil toimunud Euroopa Ülemkogu järelduste üle, milles 
sedastati, et laste õiguste kaitse kui üks Euroopa Liidu eesmärke liidetakse uude ELi 
reformilepingusse;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 28
Lõige 2 a (uus)

2 a. märgib, et laste õigused, nagu need on sätestatud ÜRO lapse õiguste konventsioonis, 
kehtivad kõikide kuni 18aastaste inimeste kohta, ning et noorukite seksuaal- ja 
reproduktiivtervist puudutavaid spetsiifilisi vajadusi ja õigusi tuleb tunnustada;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 29
Lõige 3

3. tervitab komisjoni algatatud foorumit, mis ühendab endas liikmesriikide esindajad, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni, valitsusvälised organisatsioonid (VVOd), lapse 
õigustega tegelevad riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid ja lapsed; kutsub 
komisjoni üles tagama, et laste osalust peetakse üheks foorumi põhieesmärgiks, et 
täita kohustus kaasata lapsed otsustamisprotsessi alates 2007. aastast;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 30
Lõige 3

3. tervitab komisjoni algatatud foorumit, mis ühendab endas liikmesriikide esindajad, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni, valitsusvälised organisatsioonid (VVOd), lapse 
õigustega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid ja lapsed; rõhutab, et tähtis on 
kutsuda liikmesriikides laste ja noorte eest vastutavad asutused samuti kõnealuses 
foorumis osalema; väljendab samuti heameelt asjaolu üle, et lapsed ise saavad 
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foorumist osa võtta;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 31
Lõige 3

3. tervitab komisjoni algatatud foorumit, mis ühendab endas liikmesriikide esindajad, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni, valitsusvälised organisatsioonid (VVOd), lapse 
õigustega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid ja lapsed; kuid pidades silmas 
lapsevanemate otsustavat rolli laste heaolu tagamisel, nõuab tungivalt, et 
lapsevanemate ja perekondade assotsiatsioonid kutsutaks samuti kõnealuse 
foorumiga ühinema;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 32
Lõige 3

3. tervitab komisjoni algatatud foorumit, mis ühendab endas liikmesriikide esindajad, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni, valitsusvälised organisatsioonid (VVOd), lapse 
õigustega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid ja lapsed; rõhutab, et tähtis on 
edendada konkreetseid osalemise vorme, mille raames ei tehta katset kujundada 
laste arvamusi ja nad saavad end vabalt väljendada, ilma et kannataksid 
tagajärgede all, mis tulenevad täiskasvanute kontrollist nende tegutsemisvõime üle;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evelyne Gebhardt

Muudatusettepanek 33
Lõige 4

4. palub komisjonil esitada ettepanek eraldi eelarverea loomiseks lapse õiguste jaoks, et 
rahastada üheaegselt nii foorumi tegevust kui ka pilootprojekte, nagu liikmesriikide 
keskasutuste esindajatest koosnev alaline koordineerimisasutus, kellel on volitus
teostada järelevalvet keskasutuste vahelise koostöö üle ning vajaduse korral koostöö 
kohustuslikuks muuta, et vähendada lapseröövi juhtumite arvu;
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 34
Lõige 4

4. palub komisjonil esitada ettepanek eraldi eelarverea loomiseks lapse õiguste jaoks, et 
rahastada (välja jäetud) foorumi tegevust, laste osalemist ja teatise rakendamiseks 
tehtavat tööd, ning pühendub lapse õiguste jaoks eraldi eelarverea loomise 
toetamisele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 35
Lõige 4

4. palub komisjonil esitada ettepanek eraldi eelarverea loomiseks lapse õiguste jaoks, et 
rahastada (välja jäetud) foorumi tegevust, sealhulgas laste osalemist foorumil ja 
lapsekeskseid projekte, nagu lapseröövidest teavitamise Euroopa varajase hoiatamise 
süsteem;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 36
Lõige 4

4. palub komisjonil esitada ettepanek eraldi eelarverea loomiseks lapse õiguste jaoks, et 
rahastada üheaegselt nii foorumi tegevust kui ka katseprojekte, nagu lapseröövidest 
teavitamise Euroopa varajase hoiatamise süsteem, sealhulgas toetada kõnealuses 
valdkonnas töötavaid valitsusväliste organisatsioonide võrgustikke;

Or. en



PE393.850v01-00 12/69 AM\681906ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 37
Lõige 4

4. palub komisjonil esitada ettepanek eraldi eelarverea loomiseks lapse õiguste jaoks, et
rahastada üheaegselt nii foorumi tegevust ja katseprojekte kui ka lapseröövidest 
teavitamise Euroopa varajase hoiatamise süsteemi;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 38
Lõige 4 a (uus)

4 a. nõuab tõhusa ja rahaliste vahenditega toetatud järelevalvesüsteemi loomist ning 
aastaaruannete koostamist, et tagada lapse õigusi käsitlevas teatises ja tulevases 
lapse õiguste strateegias sätestatud kohustuste rakendamine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lissy Gröner

Muudatusettepanek 39
Lõige 4 a (uus)

4 a. kutsub komisjoni üles koostama alates 2008. aastast iga kahe aasta tagant Euroopa 
Liidu lapsi ja noori käsitleva kõikehõlmava aruande;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ona Juknevičienė

Muudatusettepanek 40
Lõige 4 a (uus)

4 a. kiidab heaks komisjoni kava kehtestada üleliiduline laste abiliini telefoninumber 
ning juhib tähelepanu vajadusele hoida kõnealune teenus tasuta ja kättesaadav 
ööpäevaringselt; kutsub liikmesriike üles teavitama lapsi teabevahendite kaudu 
kõnealuse teenuse kasutamise võimalusest;

Or. lt
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 41
Lõige 5

5. väljendab heameelt komisjoni talitlustevahelise lapse õiguste rühma loomise ja lapse 
õiguste alase tegevuse koordinaatori nimetamise üle ning soovib, et ka Euroopa 
Parlamendis loodaks koordineerimisüksus, mis tegutseks koos komisjoni rühmaga, et 
ühendada kõik parlamendi algatused ja tegevused, mis on seotud lapse õigustega, ning 
neid tõhustada; soovib, et nende struktuuride abil saaks muu hulgas tagada ka teabe ja 
parimate tavade vahetamise võrgustiku töö seoses mõningates liikmesriikides 
rakendatavate riiklike lapsi käsitlevate strateegiakavadega;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 42
Lõige 5

5. väljendab heameelt komisjoni talitlustevahelise lapse õiguste rühma loomise ja lapse 
õiguste alase tegevuse koordinaatori nimetamise üle ning soovib, et ka Euroopa 
Parlamendis loodaks koordineerimisüksus, et ühendada kõik parlamendi algatused ja 
tegevused, mis on seotud lapse õigustega, ning neid tõhustada; on arvamusel, et nende 
struktuuride abil saaks muu hulgas tagada ka teabe ja parimate tavade vahetamise 
võrgustiku töö, milles muu hulgas osaleksid ka lapsed;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 43
Lõige 5

5. väljendab heameelt komisjoni talitlustevahelise lapse õiguste rühma loomise ja lapse 
õiguste alase tegevuse koordinaatori nimetamise üle ning soovib, et ka Euroopa 
Parlamendis loodaks koordineerimisüksus, et ühendada kõik parlamendi algatused ja 
tegevused, mis on seotud lapse õigustega, ning neid tõhustada; soovib, et nende 
struktuuride abil saaks muu hulgas tagada ka teabe ja parimate tavade vahetamise 
võrgustiku töö; nõuab, et kõnealused organid seaksid sisse otsesed kontaktid laste- ja 
noorteorganisatsioonidega, et arendada välja mõttekas ja tõhus laste osalemine 
kogu neid puudutavas otsustusprotsessis ning seda rakendada ja kontrollida;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 44
Lõige 6

6. ootab huviga komisjoni poolt 2008. aastal olemasolevate lapse õigusi käsitlevate 
ELi meetmete mõju hindava uuringu ja aruteludokumendi avaldamist ELi tulevase 
tegevuse kindlaksmääramiseks lapse õiguste valdkonnas nii oma sise- kui ka 
välispoliitikas, ning palub komisjonil arvestada organisatsioonide Save the Children 
ja Plan International poolt tuhande lapse seas 2007. aasta algul läbi viidud 
konsulteerimise tulemusi, millest ilmnes, et laste jaoks on prioriteetsed valdkonnad 
nendevastane vägivald, diskrimineerimine, sotsiaalne tõrjutus ja rassism, mille 
ohvriks paljud on langenud, narkootikumide, alkoholi ja suitsu mõju, prostitutsioon 
ja inimkaubandus ning samuti keskkonnakaitse;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 45
Lõige 6

6. ootab huviga komisjoni poolt 2008. aastal aruteludokumendi avaldamist ELi tulevase 
tegevuse kindlaksmääramiseks lapse õiguste valdkonnas eesmärgiga võtta vastu valge 
raamat, ning palub komisjonil arvestada organisatsioonide Save the Children ja Plan 
International poolt tuhande lapse seas 2007. aasta algul läbi viidud konsulteerimise 
tulemusi, millest ilmnes, et laste jaoks on prioriteetsed valdkonnad nendevastane 
vägivald, diskrimineerimine, sotsiaalne tõrjutus ja rassism, mille ohvriks paljud on 
langenud, narkootikumide, alkoholi ja suitsu mõju, prostitutsioon ja inimkaubandus 
ning samuti keskkonnakaitse1; lisaks nimetatud konkreetsetele prioriteetsetele 
teemadele peab strateegia üleüldine eesmärk olema tagada lastele osalemis- ja 
mõjutamisõigus; kutsub seetõttu komisjoni üles töötama välja menetluse, milles kõik 
asjaomased sidusrühmad, sealhulgas lapsed, saavad osa võtta konsultatsioonidest, 
mis viivad ELi lapse õiguste strateegia vastuvõtmiseni;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 46
Lõige 6

6. ootab huviga komisjoni poolt 2008. aastal aruteludokumendi avaldamist ELi tulevase 
                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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tegevuse kindlaksmääramiseks lapse õiguste valdkonnas, ning palub komisjonil 
arvestada organisatsioonide Save the Children ja Plan International poolt tuhande 
lapse seas 2007. aasta algul läbi viidud konsulteerimise tulemusi, millest ilmnes, et 
laste jaoks on prioriteetsed valdkonnad nendevastane vägivald, diskrimineerimine, 
sotsiaalne tõrjutus ja rassism, mille ohvriks paljud on langenud, narkootikumide, 
alkoholi, suitsu ja ravimite liigtarbimise mõju, prostitutsioon ja inimkaubandus ning 
samuti keskkonnakaitse;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 47
Lõige 6 a (uus)

6 a. loodab, et pärast konsultatsioonidokumendi eeldatavat avaldamist 2008. aastal võtab 
komisjon vastu valge raamatu;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 48
Lõige 6 b (uus)

6 b. ootab huviga komisjoni aruannet 2003. aasta raamotsuse (laste seksuaalse 
ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta) liikmesriikide poolse 
rakendamise kohta;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 49
Lõige 6 a (uus)

6 a. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon tunnistab, et sünnist kuni täisikka 
jõudmiseni on lastel erinevatel eluetappidel väga erinevad vajadused; tuletab meelde 
laste juurdepääsuõigust kõrgetasemelistele tervishoiuteenustele ning eriti noorukite 
juurdepääsuõigust seksuaal- ja reproduktiivtervist ning pereplaneerimist käsitlevale 
haridusele ja teenustele; ning seetõttu peab eespool öeldu moodustama lapse õiguste 
strateegia tervikliku osa;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 50
Lõige 7

7. nõuab, et lapse õiguste kaitse, nagu see on sätestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis, liidetaks Euroopa Põhiõiguste Ameti mitmeaastase tegevusraamistiku 
prioriteetidega ning et amet asutaks nii kiiresti kui võimalik koostöövõrgustiku 
käesolevas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste institutsioonide, eriti lapse 
õigustega tegelevate ombudsmanide ja valitsusväliste organisatsioonidega, et 
kasutada täielikult ära nende kogemusi ja nende käsutuses olevat teavet;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 51
Lõige 8

8. palub komisjonil, põhiõiguste ametil ja liikmesriikidel teha koostööd laste olukorda 
ELis käsitlevate võrreldavate statistiliste andmete kogumise parandamiseks ning 
laiendada vajaduse korral Eurostati volitusi, et oleks võimalik kaasata võimalikult 
palju konkreetselt lapsi puudutavaid näitajaid;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 52
Lõige 8

8. palub komisjonil, põhiõiguste ametil ja liikmesriikidel teha koostööd asjaomaste ÜRO 
allasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja uurimiskeskustega laste olukorda 
ELis käsitlevate statistiliste andmete kogumise parandamiseks ning laiendada vajaduse 
korral Eurostati volitusi, et oleks võimalik kaasata võimalikult palju konkreetselt lapsi 
puudutavaid näitajaid;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 53
Lõige 8

8. palub komisjonil, põhiõiguste ametil ja liikmesriikidel teha koostööd laste olukorda 
ELis käsitlevate statistiliste andmete kogumise parandamiseks ning laiendada vajaduse 
korral Eurostati volitusi, et oleks võimalik välja töötada ja kaasata võimalikult palju 
konkreetselt lapsi puudutavaid näitajaid, näiteks laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
kohta; tuleks tagada laste osalemine andmete kogumisel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 54
Lõige 8 a (uus)

8 a. peab äärmiselt tähtsaks, et teavet lapse õiguste kohta levitataks lastele 
lapsesõbralikul viisil ja sobivate vahendite kaudu; kutsub komisjoni üles töötama 
välja tõhusad suhtlusvahendid, sealhulgas lapsesõbraliku veebilehe, et edendada 
ELi tööd lapse õiguste valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 55
Lõige 8 a (uus)

8 a. kutsub komisjoni üles looma alalise ja jagatud teabesüsteemi, et täiustada teadmisi 
laste olukorrast ELis; samuti nõuab, et loodaks ja edendataks perioodilisi ja 
regulaarseid teabekanaleid laste olukorra kohta ELis, nagu statistilised aruanded, 
uurimused ning teabe ja heade tavade vahetamine;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 56
Lõige 8 a (uus)

8 a. nõuab laste õiguste süvalaiendamist ELi välispoliitikas ja -tegevustes, sealhulgas 
Euroopa naabruspoliitikas ja strateegilises partnerluses Venemaaga, nagu 
sätestatakse tulevases komisjoni töödokumendis Euroopa Liidu tegevuskava kohta 
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seoses laste õiguste edendamisega välissuhete valdkonnas, ning laienemisprotsessis, 
tunnistades, et kõnealused poliitikavaldkonnad on võimsad vahendid, mis loovad 
võimalusi laste õiguste edendamiseks, ning kutsub komisjoni üles muutma need 
võimalused ELi ja liikmesriikide välistöö konkreetseteks eesmärkideks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 57
Lõige 9

9. palub kaaluda ELi ühinemist Euroopa Nõukogu lapse õigusi käsitlevate 
konventsioonidega, sealhulgas Euroopa inimõiguste konventsiooniga, ning 
lapsendamist, seksuaalset ekspluateerimist ja kuritarvitamist käsitlevate 
konventsioonidega, ning soovib, et nõukogu võtaks vastu põhimõttelise seisukoha, 
mis lubaks edaspidi ELil osaleda läbirääkimistel seoses tulevaste konventsioonidega, 
mille eesmärk on eelkõige kaitsta lapsi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 58
Lõige 9

9. palub kaaluda ELi ühinemist ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, samuti Euroopa 
Nõukogu lapse õigusi käsitlevate konventsioonidega, nagu lapse õiguste kasutamist, 
lapsendamist, seksuaalset ekspluateerimist ja kuritarvitamist käsitlevad 
konventsioonid, ning soovib, et nõukogu võtaks vastu põhimõttelise seisukoha, mis 
lubaks edaspidi ELil osaleda läbirääkimistel seoses tulevaste konventsioonidega, mille 
eesmärk on eelkõige kaitsta lapsi;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 59
Lõige 9

9. palub kaaluda ELi ühinemist Euroopa Nõukogu lapse õigusi käsitlevate 
konventsioonidega, nagu lapse õiguste kasutamist, lapsendamist, seksuaalset 
ekspluateerimist ja kuritarvitamist käsitlevad konventsioonid, ning soovib, et nõukogu 
võtaks vastu põhimõttelise seisukoha, mis lubaks edaspidi ELil osaleda läbirääkimistel 
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seoses tulevaste konventsioonidega, mille eesmärk on eelkõige lapse õiguste 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 60
Lõige 10

10. soovitab kaaluda võimalust ELi ühinemiseks ÜRO lapse kaitset käsitlevate 
konventsioonidega ja kahe vabatahtliku protokolliga;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 61
Lõige 11

11. palub kõikidel liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, määrata ametisse lapse 
õigustega tegelev ombudsman, nagu seda nõudis ÜRO lapse õiguste komitee;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 62
Lõige 11

11. palub kõikidel liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, määrata ametisse lapse 
õigustega tegelev ombudsman, et edendada lapse õiguste kasutamist ja 1989. aasta 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendavat rakendamist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 63
Lõige 11

11. peab kahetsusväärseks, et ükski liikmesriik ei ole veel nimetanud ametisse lapse 
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õigustega tegelevat ombudsmani, nagu on ette nähtud 1989. aasta ÜRO lapse õiguste 
konventsiooniga, ning kutsub neid liikmesriike üles, kes seda veel teinud ei ole, 
astuma kõnealuse sammu nii kiiresti kui võimalik; on arvamusel, et EL peaks lapse 
õigustega tegelevate ombudsmanide Euroopa võrgustikule eraldama rahalised 
vahendid ja inimressursid, et võrgustik saaks intensiivsemalt kogu ELis tegelda 
lapse õigustega seotud küsimustega;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hanna Foltyn-Kubicka

Muudatusettepanek 64
Lõige 11 a (uus)

11 a. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid meetmeid tagamaks vaimse 
puudega laste õiguste järgimine, pidades eelkõige silmas nende õigust vabadusele, 
haridusele ja kohtuteenustele juurdepääsule ning õigust kaitsele piinamise ja 
jõhkra, ebainimliku või alandava kohtlemise eest;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 65
Lõige 11 a (uus)

11 a. kutsub kõiki liikmesriike üles tagama lastele kõigis neid puudutavates kohtu- ja 
poolkohtulikes menetlustes tõhusa, sõltumatu esinduse; lisaks – vastutustundliku, 
pädeva ja sobiva täiskasvanud pereliikme puudumise puhul, kes suudaks sellist 
kohustust täita – tagama, et lastel oleks seaduslikult määratud eestkostja;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 66
Lõige 11 a (uus)

11 a. rõhutab, et kuna valdava enamiku laste, eriti väikeste laste eest hoolitsetakse pere 
kontekstis, peab lapse õiguste strateegia sisaldama sätteid perekonna heaolu 
edendamiseks; avaldab seepärast kahetsust selle üle, et teatises ei visandata, kuidas 
perekonna heaolu tagamise saaks liita lapse õiguste strateegiasse;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 67
Lõige 11 a (uus)

11 a. kutsub komisjoni üles töötama välja poliitikad ja teostama kõikehõlmavaid, 
valdkondadevahelisi tegevusi eesmärgiga kaitsta laste õigusi, et saavutada laste 
võrdsus ja võrdsed võimalused kõikidel territooriumidel;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure, Françoise Castex

Muudatusettepanek 68
Lõige 11 a (uus)

11 a. teeb ettepaneku määratleda Euroopa Liidu tasandil nn riskilapsed, et viidata 
kõikidele lastele, kes on sotsiaalse olukorra ohvrid, mis ohustab nende vaimset ja 
füüsilist tervist ja/või jätab nad kaitseta seaduserikkumise ohtude eest – nii täideviija 
kui ka ohvrina;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure, Françoise Castex

Muudatusettepanek 69
Lõige 11 b (uus)

11 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid (teabekampaaniad, heade 
tavade vahetamine jne), et ennetada laste ohtu seadmist, kaasa arvatud alaealiste 
sooritatud seaduserikkumiste ennetamine;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure, Françoise Castex

Muudatusettepanek 70
Lõige 11 c (uus)

11 c. tuletab meelde, et õigus haridusele ja koolitusele on sotsiaalne põhiõigus, ning 
kutsub kõiki liikmesriike ja kandidaatriike üles kõnealust õigust tagama, vaatamata 
lapse sotsiaalsele või etnilisele päritolule, füüsilisele seisundile või lapse või tema 
vanemate õiguslikule staatusele;
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Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 71
Lõige 11 a (uus)

11 a. kutsub liikmesriike üles kohandama riikide valimissüsteemid selliselt, et tagada 
suurtele perekondadele progressiivsest valimisõigusest kasusaamine;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 72
Lõige 11 b (uus)

11 b. kutsub liikmesriike üles kohandama oma koolisüsteeme tagamaks, et lapsed ei 
puutu kokku haridusalase teabega, mis ei vasta nende arengutasemele; kutsub 
liikmesriike üles näitama välja tingimusteta austust hariduse tüübi valiku suhtes, 
mida vanemad oma lastele anda soovivad (üldise inimõiguste deklaratsiooni artikkel 
26);

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 73
Lõige 11 c (uus)

11 c. kutsub liikmesriike üles edendama põlvkondadevahelisi kooselu projekte 
(põlvkondadevahelised majad), et võimaldada lastel üles kasvada koos eakate 
inimesega, kes vastutasuks saavad osa sotsiaalsest tugivõrgustikust ning oma 
teadmiste ja kogemustega aitavad kaasa laste arengule;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 74
Pealkiri (pärast lõiget 11)

LAPSE ÕIGUSTE TULEVASE STRATEEGIA PRIORITEETSED ASPEKTID
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 75
Lõige 12

12. kinnitab, et alaealiste vastu suunatud mis tahes vormis vägivald on õigustamatu, ning 
tuletab meelde, et (välja jäetud) ÜRO peasekretäri lastevastast vägivalda käsitlevas 
uuringus formuleeritud soovitustes domineerib lastevastase vägivalla kõigi vormide 
ennetamine ja nendega tegelemine; tunnistab eelkõige vajadust keelata lastevastase 
vägivalla kõik vormid, seada esikohale ennetavad poliitikad, tugevdada pärast 
vägivallaakti toimumist ohvritele antavat toetust, võtta kuriteo täideviijad 
vastutusele ning tõhustada kõnealust varjatud probleemi käsitlevate andmete 
kogumist ja analüüsimist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 76
Lõige 12

12. kinnitab, et alaealiste vastu suunatud mis tahes vormis vägivald on õigustamatu, ning 
tuletab meelde, et ÜRO peasekretäri lastevastast vägivalda käsitlevas uurimuses 
formuleeritud soovitustes domineerib lastevastase vägivalla kõigi vormide 
ennetamine ja nendega tegelemine – eriti tunnistab vajadust keelata kõik 
lastevastase vägivalla vormid, seada esikohale ennetavad poliitikad, tugevdada 
pärast vägivallaakti toimumist ohvritele antavat toetust, võtta kuriteo täideviijad 
vastutusele ning tõhustada kõnealust varjatud probleemi käsitlevate andmete 
kogumist ja analüüsimist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 77
Lõige 12

12. kinnitab, et kõik alaealiste vastu suunatud vägivallavormid mis tahes olukorras on 
õigustamatud, ning nõuab üleeuroopalise õigusakti vastuvõtmist, millega keelatakse 
kõik vägivallavormid, kaasa arvatud füüsiline ja alandav karistamine, kahjulikud 
traditsioonilised tavad ja seksuaalne vägivald/kuritarvitus mis tahes olukorras, ka 
kodus;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 78
Lõige 12

12. kinnitab, et alaealiste vastu suunatud mis tahes vormis vägivald on õigustamatu, ning 
tuletab meelde, et üks ÜRO vägivalda käsitlevas uuringus formuleeritud soovitustest 
seisneb ennetamise esikohale seadmises, sealhulgas edendades teadlikkuse tõstmist, 
teabe- ja harivaid kampaaniaid, suutlikkust tõstvaid tegevusi erialaste rühmade 
jaoks, kes tegelevad lastega, või laste jaoks, ning õiguse reformimist, et keelata kõik 
lastevastase vägivalla vormid, ning mida toetatakse õigusalase ja politseikoostöö 
tugevdamise kaudu liikmesriikide, Europoli ja Eurojusti vahel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 79
Lõige 12

12. kinnitab, et alaealiste vastu suunatud (välja jäetud) vägivald on õigustamatu kuritegu, 
ning tuletab meelde, et üks ÜRO vägivalda käsitlevas uuringus formuleeritud 
soovitustest seisneb ennetamise esikohale seadmises, mis nõuab eelkõige 
sotsiaalteenuste tugevdamist, pöörates erilist rõhku vahendusteenuse osutamisele 
pereküsimustes, ning õigusalase ja politseikoostöö tugevdamist liikmesriikide, 
Europoli ja Eurojusti vahel;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 80
Lõige 12

12. kinnitab, et alaealiste vastu suunatud mis tahes vormis vägivald on õigustamatu, ning 
tuletab meelde, et üks ÜRO vägivalda käsitlevas uuringus formuleeritud soovitustest 
seisneb ennetamise esikohale seadmises, mis nõuab eelkõige õigusalase ja 
politseikoostöö tugevdamist liikmesriikide, Europoli ja Eurojusti vahel; kuid märgib, 
et mõiste „vägivald” ei sisalda siinkohal laste vastutustundlikku kerget füüsilist 
karistamist nende endi vanemate poolt armastavas keskkonnas;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 81
Lõige 12

12. mõistab hukka lastevastase vägivalla kõik vormid ning tuletab meelde, et üks ÜRO 
vägivalda käsitlevas uuringus formuleeritud soovitustest seisneb ennetamise esikohale 
seadmises, mis nõuab eelkõige õigusalase ja politseikoostöö tugevdamist 
liikmesriikide, Europoli ja Eurojusti vahel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hanna Foltyn-Kubicka

Muudatusettepanek 82
Lõige 12 a (uus)

12 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike, humanitaarabiorganisatsioone ja lastekaitse 
organisatsioone üles tegema erilisi jõupingutusi, et võidelda laste seksuaalse 
ekspluateerimise ja koduse vägivalla vastu, kontrollides eelkõige põhjalikumalt 
teabe edastamist Internetis, millest on kuritegevuse jaoks saanud ülioluline vahend;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 83
Lõige 12 a (uus)

12 a. toetab ÜRO peasekretäri eriesindaja ametissenimetamist lastevastase vägivalla 
kaotamise valdkonnas koos mandaadi ja ressurssidega, mis on vajalikud globaalsete 
kohustuste jõustamiseks, et lõpetada lastevastane vägivald;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 84
Lõige 12 a (uus)

12 a. kutsub kõiki liikmesriike üles võtma kõikvõimalikke tõhusaid ja asjaomaseid 
meetmeid, et kaotada lastevastase vägivald selle kõigis vormides, sealhulgas
igasugused kehalised karistused, kahjulikud traditsioonilised tavad, nagu varajased 
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ja sundabielud, naissuguelundite moonutamine ja niinimetatud aukuriteod, 
seksuaalne vägivald ja piinamine ning muu julm, ebainimlik ja alandav kohtlemine 
või karistamine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 85
Lõige 12 b (uus)

12 b. kutsub liikmesriike üles eraldama rahalisi vahendeid lapsevanematele ja 
professionaalidele suunatud haridusalaste ja meediakampaaniate korraldamiseks, 
et tagada lapsesõbralike õigus-, arsti- ja psühhosotsiaalsete teenuste osutamine, 
ning tugevdada õigusalast ja politseikoostööd liikmesriikide, Europoli ja Eurojusti 
vahel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 86
Lõige 12 a (uus)

12 a. rõhutab, et seksuaalse ekspluateerimise ja laste kuritarvitamise kohta tuleks 
kehtestada õiguslik raamistik, ning et õigusalast koostööd liikmesriikide, Europoli, 
Eurojusti ja kõigi pädevate rahvusvaheliste organite vahel tuleks tugevdada;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 87
Lõige 13

13. nõuab kõigilt institutsioonidelt ja liikmesriikidelt, et nad kohustuksid võitlema 
lastekaubanduse, pedofiilia ja Internetis leviva lapsporno vastu, võttes kasutusele kõik 
vajalikud meetmed, et viia lõpule riiklike õigusaktide ühtlustamine vastavalt 
raamotsusega 2004/68/JSK vastu võetud ühistele miinimumpõhimõtetele, kuid ka
uute õigusaktide abil, mis näevad ette kõigi, nii era- kui ka avaliku sektori huvitatud 
osapoolte osalemise, nagu on näidatud ka komisjoni teatises „Küberkuritegevuse 
vastase võitluse üldise poliitika kujundamine”;

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 88
Lõige 13

13. nõuab kõigilt institutsioonidelt ja liikmesriikidelt, et nad kohustuksid võitlema 
lastekaubanduse, pedofiilia, Internetis leviva laste seksuaalse kuritarvitamise, 
lasteprostitutsiooni ning lastega seotud seksiturismi vastu, eelkõige uute õigusaktide 
abil, mis näevad ette kõigi, nii era- kui ka avaliku sektori huvitatud osapoolte 
osalemise, nagu on näidatud ka komisjoni teatises „Küberkuritegevuse vastase 
võitluse üldise poliitika kujundamine”;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 89
Lõige 13

13. nõuab kõigilt institutsioonidelt ja liikmesriikidelt, et nad kohustuksid võitlema laste 
seksuaalse ekspluateerimise, lastega kauplemise, pedofiilia ja Internetis leviva 
lapsporno vastu, eelkõige uute õigusaktide abil, mis näevad ette kõigi, nii era- kui ka 
avaliku sektori huvitatud osapoolte osalemise, nagu on näidatud ka komisjoni teatises 
„Küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamine”;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 90
Lõige 13

13. nõuab kõigilt institutsioonidelt ja liikmesriikidelt, et nad kohustuksid võitlema 
lastekaubanduse, lastega seotud seksiturismi, pedofiilia ja Internetis leviva lapsporno
vastu, eelkõige uute õigusaktide abil, mis näevad ette kõigi, nii era- kui ka avaliku 
sektori huvitatud osapoolte osalemise, nagu on näidatud ka komisjoni teatises 
„Küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamine”; tuletab meelde 
oma 16. novembri 2006. aasta soovitust inimkaubanduse vastase võitluse kohta –
ühtne lähenemine ja ettepanekud tegevuskava koostamiseks, mille põhjenduses E 
nõutakse inimkaubanduse ohvrite vähendamist poole võrra järgmise kümne aasta 
jooksul, ehkki peamine eesmärk peaks loomulikult olema sellise kuritegevuse vormi 
võimalikult kohene ja täielik elimineerimine;

Or. sv
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 91
Lõige 13 a (uus)

13 a. kutsub samuti komisjoni üles toetama ÜRO lapse õiguste konventsiooni protokolli 
(laste müügi, lasteprostitutsiooni ja lastepornograafia kohta) kiiret ratifitseerimist;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 92
Lõige 13 a (uus)

13 a. kutsub kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike üles tagama inimkaubanduse 
ohvritele täielik kaitse ja abi, eriti seoses sobivate kestvate lahenduste leidmisega 
inimkaubanduse lapsohvrite jaoks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 93
Lõige 13 a (uus)

13 a. kutsub kõiki institutsioone ja liikmesriike üles aktiivselt osalema võitluses lastega 
mis tahes ekspluateerimise vormi eesmärgil toimuva kauplemise vastu, sealhulgas 
töötamine (nt laste töö1, sunniviisiline töö, kodune töö, orjus, sunnitöö ja 
kerjamine), sunniviisiline abiellumine, ebaseaduslik lapsendamine ja 
seadusevastased tegevused (nt narkootikumidega kauplemine, taskuvargused), 
seksuaalne ekspluateerimine ning prostitutsioon jne;

Or. en

                                               
1 ILO konventsioonis 182 lapsele sobimatu töö kohta viidatakse otseselt kauplemisele kui ühele 
ekspluateerimise raskeimale vormile.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 94
Lõige 14

14. toetab komisjoni tegevust, kes kooskõlastatult peamiste krediitkaarte väljastavate 
ettevõtetega hindab elektroonilisel teel lapsporno materjale müüvate Interneti-
lehekülgede elektroonilisest maksesüsteemist väljaarvamise tehnilist teostatavust või 
muude piirangute kehtestamist; samamoodi palub teistel majanduselus osalejatel, 
nagu pangad, valuutavahetuspunktid, Interneti-teenuse pakkujad ja 
otsingumootorite operaatorid, osaleda aktiivselt jõupingutustes võidelda lapsporno 
ja laste majanduslikul eesmärgil ekspluateerimise muude vormide vastu;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hanna Foltyn-Kubicka

Muudatusettepanek 95
Lõige 14 a (uus)

14 a. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi laste 
kõlbelise laostumise ärahoidmiseks, eelkõige piirates pornograafia avalikku 
näitamist, mis Euroopa suurlinnades võib lastele juurdepääsetav olla;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 96
Lõige 14 a (uus)

14 a. kutsub liikmesriike ja Interneti-teenuse osutajaid koostöös otsingumootorite firmade 
ja politseiga rakendama blokeerimise tehnoloogiaid, et peatada Interneti kasutajate 
juurdepääs laste seksuaalse ekspluateerimisega seotud ebaseaduslikele 
lehekülgedele ning hoida ära üldsuse juurdepääs laste seksuaalset ekspluateerimist 
kujutavatele materjalidele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 97
Lõige 15

15. nõuab lapse õiguste kaitse huvides piisava ja tõhusa eeskirjade süsteemi loomist, 
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mille eesmärk on eelkõige keelata juurdepääsu pakkujatel, meedial (avalik ja 
eraõiguslik televisioon, reklaamindus, ajakirjandus, videomängud, mobiiltelefonid 
ja Internet) ning ettevõtjatel kahjulike (sealhulgas elektroonilise ahistamise nähtusega 
seonduvate) piltide ja materjali edastamine ning vägivaldsete videomängude 
müümine, mis kahjustavad vägivallale ja seksistlikule käitumisele julgustamise kaudu 
lapse psüühilist arengut;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 98
Lõige 15

15. väljendab heameelt piisava ja tõhusa eeskirjade süsteemi ja dialoogi üle, mille 
eesmärk on eelkõige välja selgitada, kas on võimalik keelata juurdepääsu pakkujatel, 
avalikul ja eraõiguslikul televisioonil ning majandusharul kahjulike (sealhulgas 
elektroonilise ahistamise nähtusega seonduvate) piltide ja materjali edastamine ning 
vägivaldsete videomängude müümine, mis võivad kahjustada vägivallale julgustamise 
kaudu lapse psüühilist arengut;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 99
Lõige 15

15. väljendab heameelt piisava, tõhusa ja proportsionaalse eeskirjade süsteemi üle, mille 
eesmärk on eelkõige keelata juurdepääsu pakkujatel, avalikul ja eraõiguslikul 
televisioonil ning ettevõtjatel kahjulike (sealhulgas elektroonilise ahistamise 
nähtusega seonduvate) piltide ja materjali edastamine ning vägivaldsete 
videomängude müümine, mis kahjustavad vägivallale julgustamise kaudu lapse 
psüühilist arengut;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 100
Lõige 15

15. väljendab heameelt piisava ja tõhusa eeskirjade süsteemi üle, mille eesmärk on 
eelkõige keelata juurdepääsu pakkujatel, avalikul ja eraõiguslikul televisioonil ning 
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ettevõtjatel kahjulike (sealhulgas elektroonilise ahistamise nähtusega seonduvate) 
piltide ja materjali edastamine ning vägivaldsete videomängude müümine, mis 
kahjustavad vägivallale julgustamise kaudu lapse psüühilist arengut; lisaks juhib 
murega tähelepanu MMSi teel pornograafia ja laste kuritarvitamisega seotud piltide 
vahetamise kasvavale probleemile;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 101
Lõige 15

15. väljendab heameelt piisava ja tõhusa eeskirjade süsteemi üle, mille eesmärk on 
eelkõige keelata juurdepääsu pakkujatel, avalikul ja eraõiguslikul televisioonil ning 
ettevõtjatel kahjulike (sealhulgas elektroonilise ahistamise nähtusega seonduvate) 
piltide ja materjali edastamine ning vägivaldsete videomängude müümine, mis 
kahjustavad vägivallale julgustamise kaudu lapse psüühilist arengut; väljendab oma 
toetust turvalisema Interneti-programmi kasutamisele seoses operatiiv- ja tehniliste 
meetmete rakendamisega, et edendada Interneti turvalisemat kasutamist eriti laste 
poolt;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 102
Lõige 15 a (uus)

15 a. tuletab meelde, et olemasolevasse arvuti- ja videomängude vanusepiirangute 
üleeuroopalisse mänguteabe süsteemi (PEGI) lisati hiljuti erimärgised 
elektrooniliste mängude jaoks; on arvamusel, et komisjon ja liikmesriigid peaksid 
kõnealust tüüpi enesekontrollisüsteemi mängude märgistamisel soodustama ja 
sellele rohkem toetust avaldama, et kaitsta alaealisi nende vanusele mittesobivate 
mängude eest ning teavitada vanemaid võimalikest mängudega seotud riskidest, 
samuti juhtida nende tähelepanu headele näidetele;

Or. sv
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 103
Lõige 15 a (uus)

15 a. väljendab heameelt mobiiltelefonide turvalisemat kasutamist teismeliste ja laste 
poolt käsitleva Euroopa raamistiku rakendamise alguse üle, mille ELi kõnealuse 
majandusharu juhtivad ettevõtted võtsid vastu kui isereguleeriva eeskirja ning 
millele järgneb vastavate riiklike isereguleerivate eeskirjade vastuvõtmine; rõhutab, 
et kõnealune raamistik on esimene tähtis samm alaealiste kaitse suunas 
mobiiltelefonide kasutamisest tulenevate ohtude eest, kuid on oluline, et komisjon 
korrapäraselt kontrolliks ja hindaks selle rakendamist riiklikul tasandil, et hinnata 
rakendamise tulemusi ja uurida vajadust võtta vastu ühenduse õigusloomega seotud 
algatus;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 104
Lõige 15 b (uus)

15 b. juhib tähelepanu sellele, et kõigis liikmesriikides on murettekitavalt suurenenud 
alaealistega seotud kuritegevus, mis hõlmab nii alaealisi kuriteo täideviijaid kui ka –
enamikul juhtudel – ohvreid, luues olukorra, mis nõuab integreeritud poliitika 
elluviimist mitte üksnes riigi, vaid ka ühenduse tasandil; soovitab seepärast vajaliku 
meetmena viia viivitamata läbi usaldusväärne probleemi käsitlev uuring ning 
seejärel koostada ühenduse tasandil raamprogramm, rühmitades meetmed kolme 
suunise ümber: ennetavad meetmed, alaealiste seaduserikkujate sotsiaalse 
integratsiooni meetmed ning kohtuliku ja kohtuvälise sekkumise meetmed;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 105
Lõige 15 a (uus)

15 a. kutsub liikmesriike üles tõhustama kontrolli teleprogrammide sisu üle aegadel, 
millal lastest televaatajate arv on suurim, ning aitama kaasa vanemate kontrollile, 
andes teleprogrammide kohta küllaldast ja ühtset teavet;

Or. es



AM\681906ET.doc 33/69 PE393.850v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 106
Lõige 15 a (uus)

15 a. rõhutab vajadust pöörata suuremat tähelepanu laste õiguste rikkumise osas 
pikaajalise lahenduse leidmisele, laste vajadustele vastava tervisliku elukeskkonna 
edendamisele, mille raames tuleks üle vaadata massimeedia täielik 
juurdepääsuõigus lastele ning laste täielik juurdepääsuõigus massimeediale;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 107
Lõige 16

16. palub tulevase strateegia raames välja töötada noorsoo kuritegevuse, koolides esineva 
ahistamise ja muu kahjustava käitumise vastase ennetuskava, mille abil on koolides 
ja teistes avalikes asutustes kõnealustesse jõupingutustesse kõrvuti laste 
perekondadega kaasatud ka teised inimesed;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 108
Lõige 16

16. palub liikmesriikidel koostada kõikehõlmav noorsoo kuritegevuse ja koolides esineva 
ahistamise vastane ennetuskava, mis hõlmab eelkõige peresid, koole ja perekondadele 
tugiteenuseid osutavaid sotsiaalteenistusi; ning soovitab liikmesriikidel vahetada 
üksteisega häid tavasid;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 109
Lõige 16

16. palub välja töötada noorsoo kuritegevuse ja koolides esineva ahistamise ning 
noorterühmitustega seonduva konkreetse probleemi vastase ennetuskava, mis 
hõlmab eelkõige peresid, koole ja sotsiaalorganisatsioone;



PE393.850v01-00 34/69 AM\681906ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 110
Lõige 16

16. palub välja töötada noorsoo kuritegevuse ja koolides esineva ahistamise vastase 
ennetuskava, mis hõlmab eelkõige peresid, koole ja noorsugu ennast, keskendudes 
võimaluste loomisele ning edendades nende aktiivset ühiskonnas osalemist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 111
Lõige 16

16. palub välja töötada noorsoo kuritegevuse ja koolides esineva ahistamise vastase 
ennetuskava, mis hõlmab eelkõige peresid ja koole ning noorsugu ennast;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 112
Lõige 16

16. palub välja töötada noorsoo kuritegevuse ja koolides esineva ahistamise vastase 
ennetuskava, mis hõlmab eelkõige peresid ja koole ning samuti spordi- ja 
noortekeskusi;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ona Juknevičienė

Muudatusettepanek 113
Lõige 16 a (uus)

16 a. kutsub liikmesriike üles kiiremas korras tagama, et psühholoogilise nõustamise 
erinevad vormid oleksid lastele kättesaadavad ööpäevaringselt, ning et igas koolis 
töötaks kvalifitseeritud lastepsühholoog, et pakkuda vägivalla ohvriks langenud 
lastele tõhusat psühholoogilist abi;
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Or. lt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 114
Lõige 16 a (uus)

16 a. nõuab ohutute, hästi reklaamitud, konfidentsiaalsete ja kergesti juurdepääsetavate 
teavitamismehhanismide loomist lastele, nende esindajatele ja teistele, et teatada 
lastevastasest vägivallast; kõik lapsed, sealhulgas need, kes viibivad hooldus- ja 
õigusasutustes, peaksid olema teadlikud kaebuste esitamise mehhanismide 
olemasolust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 115
Lõige 16 a (uus)

16 a. nõuab, et suurendataks jõupingutusi, et tegelda narkootikumide ja alkoholi müügi 
ja tarbimise probleemiga õppeasutustes ja nende läheduses, ning laste teavitamist 
nende probleemidega kaasnevatest ohtudest;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 116
Lõige 17

17. soovib, et liikmesriigid näeksid ette juurdepääsusüsteemi loomise laste 
kuritarvitamises süüdimõistmist käsitlevale teabele, et laste seksuaalses 
ekspluateerimises süüdimõistetud isikutele, keda tuleb pidada lastega töötamise jaoks 
kõlbmatuks, oleks lõppkokkuvõttes kogu Euroopa Liidus võimalik keelata juurdepääs 
teatavatele kutsealadele, mis sisaldavad kokkupuudet lastega1; peab vajalikuks 
rakendada meetmeid, et (välja jäetud) ära hoida kuriteo kordumine, näiteks 
olukorras, kus lastevastases seksuaalkuriteos süüdimõistetud isik reisib välismaale; 
väljendab sellega seoses heameelt nõukogus saavutatud edusammude üle 
liikmesriikidevahelise teabevahetuse valdkonnas seoses riigisiseste 
kriminaalkaristustega ning soovib, et nõukogu viiks kiiremas korras ellu riiklike 
karistusregistrite vastastikuse sidumise Euroopa võrguks;

                                               
1 Vastavalt Euroopa Parlamendi 1. juuni 2006. aasta õigusloomega seotud resolutsioonile laste vastu toime 
pandud seksuaalkuritegudes süüdimõistmistest tulenevate keeldude kohta (ELT 298 E, 8.12.2006, lk 220).
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Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 117
Lõige 17

17. soovib, et liikmesriigid näeksid ette juurdepääsusüsteemi loomise laste 
kuritarvitamises süüdimõistmist käsitlevale asjaomasele teabele (välja jäetud); 
väljendab sellega seoses heameelt nõukogus saavutatud edusammude üle 
liikmesriikidevahelise teabevahetuse valdkonnas seoses riigisiseste 
kriminaalkaristustega ning soovib, et nõukogu viiks kiiremas korras ellu asjaomaste
riiklike karistusregistrite vastastikuse sidumise Euroopa võrguks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 118
Lõige 17 a (uus)

17 a. nõuab, et liikmesriigid määratleksid ühise arusaama selle kohta, mis on lapse 
kuritarvitamine, arvestades, et näiteks seksuaalvahekorras olemise alampiiri suhtes 
liikmesriikide õigusaktid erinevad;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 119
Lõige 18

18. nõuab, et lastega seotud seksiturism loetaks kuriteoks kõigis liikmesriikides ja seda 
reguleeriks piiriülene kriminaalõigus kooskõlas lapse õiguste konventsiooni 
vabatahtliku protokolliga laste müügi, lasteprostitutsiooni ja lastepornograafia 
kohta; nõuab samuti, et Europolile antaks volitus teha koostööd liikmesriikide ja 
teiste riikide politseijõududega, keda seda tüüpi turism puudutab, et viia läbi uurimisi 
kõnealuste kuritegude täideviijate väljaselgitamiseks; nõuab lisaks, et hangeldajate 
käest päästetud seksuaalse ekspluateerimise ohvrite jaoks nähtaks ette piisavad 
meetmed nende rehabiliteerimiseks ja ühiskonda integreerimiseks;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 120
Lõige 18

18. nõuab, et lastega seotud seksiturism loetaks kuriteoks kõigis liikmesriikides ning 
kolmandas riigis kuriteo toime pannud ELi kodaniku suhtes kohaldataks ühtset, 
kogu ELis kohaldatavat piiriülest kriminaalõigust; nõuab, et Europolile antaks 
volitus teha koostööd liikmesriikide ja teiste riikide politseijõududega, keda seda tüüpi 
turism puudutab, et viia läbi uurimisi kõnealuste kuritegude täideviijate 
väljaselgitamiseks; on arvamusel, et kuritegude eest kriminaalvastutusele võtmise 
algatamiseks tuleks luua Euroopa kontaktametniku ametikohad ning olla aktiivne 
nõudluse vähendamisel; nõuab kõikehõlmavama teabe avalikustamist lastega 
seotud seksiturismi kohta liikmesriikides;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 121
Lõige 18

18. nõuab, et lastele tagataks tõhus kaitse seksuaalse ekspluateerimise vastu, lugedes 
sealhulgas lastega seotud seksiturismi kuriteoks kõigis liikmesriikides, ja et seda 
reguleeriks piiriülene kriminaalõigus ning Europolile antaks volitus teha koostööd 
liikmesriikide ja teiste riikide politseijõududega, keda seda tüüpi turism puudutab, et 
viia läbi uurimisi kõnealuste kuritegude täideviijate väljaselgitamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 122
Lõige 18 a (uus)

18 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima, millist rolli omab nõudlus laste 
seksuaalse ekspluateerimise ning laste ekspluateerimise teiste vormide järele; kui 
see on kindlaks tehtud, nõuab meetmete võtmist kõnealuse nõudluse 
vähendamiseks, muu hulgas avalikkusele suunatud kampaaniate kaudu; peab 
lastega kauplemist organiseeritud kuritegevuse üheks vormiks ja nõuab seepärast, et 
liikmesriigid teeksid ühiseid jõupingutusi, et võidelda selliste kuritegude vastu; 
palub liikmesriikidel seada esikohale laste õigus kaitsele;

Or. sv
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 123
Lõige 18 a (uus)

18 a. palub kõikidel liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, ratifitseerida protokoll 
inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamiseks, sellise kauplemise 
vastu võitlemiseks ja selle eest karistamiseks (Palermo protokoll) ning võtta kõik 
vajalikud meetmed, et tagada inimkaubanduse lapsohvrite kaitse, muu hulgas 
lubades inimkaubanduse ohvritel jääda ajutiselt või alaliselt nende territooriumile;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 124
Lõige 18 a (uus)

18 a. kutsub kõiki liikmesriike üles kriminaliseerima seksi ostmist lapselt (s.t alaealiselt) 
vastavalt lapse õiguste konventsiooni vabatahtlikule protokollile laste müügi, 
lasteprostitutsiooni ja lastepornograafia kohta; liikmesriigid keelavad laste müügi, 
lasteprostitutsiooni ja lastepornograafia;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 125
Lõige 18 b (uus)

18 b. on seisukohal, et lapse seksuaalset ekspluateerimist tuleks vaadelda vägistamisena;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 126
Lõige 18 c (uus)

18 c. kutsub liikmesriike üles tunnistama, et seksuaalselt ärakasutatud laste seas on 
tüdrukute osakaal ebaproportsionaalselt suur ja et laste seksuaalse ekspluateerimise 
vastu suunatud jõupingutustesse tuleb seega sisse viia sooline perspektiiv;



AM\681906ET.doc 39/69 PE393.850v01-00
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 127
Lõige 18 d (uus)

18 d. on seisukohal, et lasteprostitutsiooni ja lastepornograafia järele eksisteeriva 
tarbijanõudluse vastu võitlemisel ning selle vähendamisel on üldsuse teadlikkuse 
suurendamine ülioluline;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 128
Lõige 18 e (uus)

18 e. tunnistab, et sugupoolte – tüdrukute ja poiste – vaheline suhtlemine elu varajastes 
etappides on teerajajaks soolisele võrdõiguslikkusele elu järgmistes etappides;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 129
Lõige 19

19. nõuab, et laste suhtes kasutatakse vabadusekaotust viimse abinõuna ja kõige lühema 
ajavahemiku jooksul ning et alaealiste jaoks nähakse ette vangistust asendavad 
karistused, (välja jäetud) pidades silmas vajadust tagada, et lapsi koheldakse viisil, 
mis on kooskõlas lapse eneseväärikuse ja -väärtuse edendamisega, ning et neile 
antakse võimalus omandada ühiskonnas vastutustundlik roll, sealhulgas ümberõppe 
meetmete kaudu nende tulevase ühiskondlikku ja kutsealasesse ellu 
tagasipöördumise jaoks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 130
Lõige 19

19. nõuab, et kuriteo sooritanud alaealiste jaoks nähakse ette vangistust asendavad 
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karistused, nagu noorte suhtes üldkasuliku töö rakendamine, ja jälgitakse, et 
karistus on toimepandud seaduserikkumise raskusele kohane; nõuab samuti, et 
haridusalased meetmed tagaksid ühiskondlikku ja kutsealasesse ellu 
tagasipöördumise; on arvamusel, et ümberõppe meetmete eesmärk peaks muu 
hulgas olema noorte varustamine teadmiste ja vahenditega, mis on vajalikud
tegelike igapäevaelu olukordade jaoks, mis tähendab vajadust mõista nende 
kohustust austada teiste õigusi ning samuti kohustust järgida ühiskonnas kehtivaid 
seaduseid ja reegleid; peab selleks, et noored inimesed saaksid areneda 
kohusetundlikeks kodanikeks, ülioluliseks noori kaasata ja anda neile õigus 
mõjutada oma olukorda ja neid puudutavaid küsimusi;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 131
Lõige 19

19. nõuab, et alaealiste jaoks nähakse ette vangistust asendavad karistused ning tagatakse
ümberõppe meetmed nende ühiskondlikku ja kutsealasesse ellu tagasipöördumise 
jaoks, pidades silmas vajadust õpetada alaealistele, et neil on õigused, aga ka 
kohustused; nõuab eluasemekohtade väljaarendamist raskustesse või sotsiaalsesse 
konflikti sattunud laste jaoks ning tõeliste võimaluste loomist laste sotsiaalseks 
integreerimiseks ja tööturule juurdepääsuks, kaasa arvatud eelnev koolitamine;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 132
Lõige 19

19. nõuab, et alaealiste jaoks nähakse ette vangistust asendavad karistused, mis on 
proportsionaalsed toimepandud seaduserikkumise raskusega, ning et igal juhul oleksid 
tagatud ümberõppe meetmed nende ühiskondlikku ja kutsealasesse ellu 
tagasipöördumise jaoks, pidades silmas vajadust õpetada alaealistele, et neil on 
õigused, aga ka kohustused, juhtides samal ajal tähelepanu sellele, et alaealiste 
õigusrikkujate kinnipidamist tuleks kasutada viimse abinõuna ja võimalikult 
lühikese ajavahemiku jooksul;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 133
Lõige 19 a (uus)

19 a. märgib, et kriminaalvastutusele võtmise vanus ei ole praegu kõikides ELi 
liikmesriikides ühesugune, ning tunneks heameelt, kui EL järgiks selles suhtes 
ühtset joont tagamaks, et kriminaalvastutusele võtmise vanust ei langetataks, kui 
seda mõnes riigis oleks pigem vaja tõsta;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 134
Lõige 19 a (uus)

19 a. rõhutab vajadust tagada alaealistega seotud õigusvaldkonna õigustöötajatele 
(kohtunikud, advokaadid, sotsiaaltöötajad ja politseinikud) eriväljaõpe;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 135
Lõige 19 b (uus)

19 b. soovib, et Euroopa Inimõiguste Kohtus asutataks lapse õigustele spetsialiseerunud 
osakond;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 136
Lõige 19 a (uus)

19 a. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid tunnustaksid, et tuhandete tänavalaste probleem 
on tõsine sotsiaalne küsimus, mis on vastuolus ÜRO lapse õiguste konventsiooni 
sätetega;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 137
Lõige 19 b (uus)

19 b. kutsub liikmesriike üles rakendama tõsiseid meetmeid laste ekspluateerimise kõikide 
erinevate vormide keelustamiseks, sealhulgas lasteprostitutsioon või muud 
seksuaalse ekspluateerimise vormid, sunniviisiline töö või teenuste osutamine, orjus 
või tavad, mis sarnanevad orjusele või orjaikkele, laste kasutamine seoses kerjamise, 
ebaseaduslike tegevuste, spordi ja asjaomaste tegevustega, ebaseaduslik 
lapsendamine, sunniviisilised abielud või ekspluateerimise muud vormid;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 138
Lõige 20

20. nõuab, et tegeldaks alaealiste rahvusvahelise röövimise probleemiga, mis tihtipeale 
tuleneb vanemate vahelistest konfliktidest pärast lahkuminekut või lahutust, võttes igal 
juhul eelkõige arvesse lapse parimaid huve;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 139
Lõige 20

20. nõuab, et tegeldaks alaealiste rahvusvahelise röövimise probleemiga, mis tihtipeale 
tuleneb vanemate vahelistest konfliktidest pärast lahkuminekut või lahutust, võttes 
alati arvesse lapse parimaid huve;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 140
Lõige 20 a (uus)

20 a. lapse õiguste konventsiooni artiklis 3 sedastatakse, et „igasugustes lapsi 
puudutavates ettevõtmistes riiklike või erasotsiaalhoolekandeasutuste, kohtute, 
täidesaatvate või seadusandlike organite poolt tuleb esikohale seada lapse huvid”; 
lapseröövi käsitleva Haagi konventsiooni kohaselt mõistetakse lapse õiguste all 
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lapse kiiret tagastamist pärast röövi; lapse huvid hõlmavad siiski rohkemat kui 
lihtsalt kiire tagastamine – näiteks turvaline füüsiline keskkond, armastav õhkkond, 
toetav ja paindlik perestruktuur, sobiv vanematepoolne rollijaotus, kasvatamise ja 
hoole järjepidevus ning samuti korralikud elamistingimused; lapseröövi käsitlevas 
Haagi konventsioonis ei arvestata eespool nimetatud kriteeriumidega – nii näiteks ei 
võeta arvesse, kes lapseröövi sooritanud vanem on, kas vanemad pakuvad piisavalt 
hoolitsust või ei, kui vana laps on, kui kaua on laps juba teises riigis olnud, kas ta 
käib koolis ja on endale seal sõpru leidnud jne; eespool väidetu põhjal võib 
järeldada, et vaatamata lapseröövi käsitleva Haagi konventsiooni ja Brüsseli II 
määruse (määrus (EÜ) nr 2201/2003) headele kavatsustele ei ole lapse õigused 
tihtipeale hästi kaitstud; palub komisjonil võtta meetmeid, et tagada lapse õiguste 
kaitse ka sellises olukorras, ning nõuab tungivalt, et komisjon esitaks kõnealuse 
suhtes ettepanekuid;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 141
Lõige 20 a (uus)

20 a. nõuab, et komisjon viiks läbi uuringu liikmesriikide erinevate vaadete kohta 
kriminaalvastutusele võtmise vanuse, noorte seaduserikkujate kohtlemise ja 
liikmesriikide tõhusate strateegiate kohta noorte kuritegevuse ennetamisel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 142
Lõige 21

21. nõuab kiiresti asjakohaste meetmete kehtestamist, et otsida ja leida kadunud lapsi; 
väljendab heameelt Euroopa vihjeliini loomise üle kadunud lastest teatamiseks ja 
valitsusväliste organisatsioonide vastavasisulise tegevuse üle ning julgustab 
komisjoni soodustama Euroopa avatud telefoniteenuse loomist probleemidega laste 
ja noorte jaoks;

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 143
Lõige 21

21. nõuab kiiresti asjakohaste meetmete kehtestamist, et otsida ja leida kadunud ning 
röövitud lapsi, kasutades seejuures Schengeni infosüsteemi, et ennetada 
nendepoolset riigipiiri ületamist;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 144
Lõige 21 a (uus) pärast pealkirja

21 a. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles rakendama ÜRO Peaassamblee 
resolutsioone A/RES/46/121, A/RES/47/134 ja A/RES/49/179 inimõiguste ja 
äärmise vaesuse kohta, A/RES/47/196 ülemaailmse vaesuse likvideerimisele 
pühendatud päeva kohta ja A/RES/50/107 ülemaailmse vaesuse likvideerimisele 
pühendatud aasta tähistamise kohta ja ÜRO üleskutset esimese vaesuse 
likvideerimise kümnendi väljakuulutamise kohta ning ÜRO Majandus- ja 
Sotsiaalnõukogu dokumente E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, 
E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15 inimõiguste ja äärmise vaesuse kohta, 
E/CN.4/1996/25 arenguõiguse kohta ja E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste kasutamise kohta;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 145
Lõige 21 a (uus)

21 a. juhib tähelepanu sellele, et lapse õiguste rikkumisele pikaajalise lahenduse 
leidmiseks tuleb laste jaoks edendada terve perekonna raamistikku;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 146
Lõige 22

22. tuletab meelde, et Euroopa Liidus elab 19% lastest allpool vaesuse piiri ning sellest 
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tulenevalt on vaja ette näha piisavad abimeetmed, mis on kohandatud laste 
vajadustele, eelkõige nende perede toetamisele;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 147
Lõige 22

22. tuletab meelde, et Euroopa Liidus elab 19% lastest allpool rahalist vaesuse piiri ning 
sellest tulenevalt on vaja ette näha piisavad abimeetmed, eelkõige rahalise toetuse 
andmiseks nende peredele; tunnistab, et – nagu rõhutati hiljutises UNICEFi 
aruandes – lapsed võivad puudust kannatada ka suhetealase vaesuse tõttu, kui 
pereelu kokku variseb või kui töö- ja pereelu piisavalt tasakaalus ei ole, ning sellest 
tulenevalt nõuab suuremat moraalset ja suhetealast toetust peredele, sealhulgas töö-
ja pereelu paremat tasakaalustatust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 148
Lõige 22

22. tuletab meelde, et Euroopa Liidus elab 19% lastest allpool vaesuse piiri ning sellest 
tulenevalt on vaja ette näha piisavad abimeetmed, eelkõige nende peredele, ning 
kutsub liikmesriike üles seadma ambitsioonikaid ja saavutatavaid sihte laste vaesuse 
vähendamiseks (ja lõpuks kaotamiseks), sidudes kõnealused sihid konkreetsete 
strateegiate ja täitmise tähtaegadega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 149
Lõige 22 a (uus)

22 a. kutsub komisjoni üles otsima võimalust, kuidas liita konkreetselt laste vaesuse, 
noorte töötuse ja vähemuste sotsiaalse kaasatuse probleeme käsitlevad strateegiad 
kõikidesse asjaomastesse arengustrateegiatesse, sealhulgas vaesuse vähendamise 
strateegiadokumentidesse ja suunavatesse programmidesse;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 150
Lõige 22 a (uus)

22 a. kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone üles defineerima mõistet „äärmine vaesus” 
vastavalt põhiõiguste puudumisele ja suutmatusele täita isiklikke kohustusi, 
kooskõlas Wresinski aruandega1, mille kohaselt ebakindlus on ühe või mitme 
julgeolekut tagava vormi – eelkõige töö – puudumine, mis võimaldab üksikisikul ja 
peredel täita oma kutsealaseid, pere- ja ühiskondlikke kohustusi ning osa saada 
põhiõigustest; sellest tulenev ebakindlus võib erineda oma ulatuse poolest ja erineva 
tõsidusega tagajärgede poolest, mis toob kaasa äärmusliku vaesuse siis, kui see 
mõjutab inimese olemasolu mitut valdkonda, muutub püsivaks, ohustab inimese 
võimalusi veel kord oma kohustustega hakkama saada ja oma õigused lähitulevikus 
tagasi saada;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 151
Lõige 22 b (uus)

22 b. palub asjaomastel institutsioonidel anda lastele reaalne võimalus osaleda vaesuse 
vastases võitluses; selleks et võidelda tõhusamalt laste vaesuse vastu, nõuab tõeliselt 
aktiivse osa andmist kõikidele asjaomastele pooltele – sealhulgas kõige vaesematele 
lastele – äärmise vaesuse kaotamist käsitlevate projektide kavandamisel, koostamisel 
ja hindamisel;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 152
Lõige 23

23. rõhutab vajadust teha majanduslikul eesmärgil laste seksuaalse ekspluateerimise (s.t 
lastega kauplemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil, lastepornograafia ja 
lastega seotud seksiturism) vastasest võitlusest üks strateegia peaeesmärke – eriti 
ÜRO aastatuhande eesmärke silmas pidades; juhib tähelepanu sellele, et vaesus on 
tihti üks paljudest sotsiaalse tõrjutuse, diskrimineerimise ja laste ohtu seadmise 

                                               
1 Prantsusmaa majandus- ja sotsiaalnõukogu aruanne „Äärmuslik vaesus ning majanduslik ja sotsiaalne 
ebakindlus”, Prantsuse Vabariigi Ametlik Teataja, 28. veebruar 1987.
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põhjustest; on siiski arvamusel, et laste majanduslikul eesmärgil seksuaalse 
ekspluateerimise põhjused peituvad nõudluses seksi järele lastega ning 
organiseeritud kuritegevuses, mis on valmis ära kasutama lapsi ohtu seadvaid 
olukordi;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michael Cashman

Muudatusettepanek 153
Lõige 23

23. rõhutab vajadust teha laste vaesuse vastasest võitlusest üks strateegia peaeesmärke nii 
Euroopa Liidu sise- kui ka välistegevuses – eriti (välja jäetud) aastatuhande 
arengueesmärke silmas pidades –, võttes arvesse, et laste vaesus on tihti sotsiaalse 
tõrjutuse ja arvukate diskrimineerimise vormide põhjus ning tugevdab neid;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 154
Lõige 23

23. rõhutab vajadust teha laste vaesuse vastasest võitlusest üks strateegia peaeesmärke –
eriti ÜRO aastatuhande eesmärke silmas pidades –, võttes arvesse, et laste vaesus on 
tihti sotsiaalse tõrjutuse ja arvukate diskrimineerimise ning kõrvalekaldumise
vormide põhjus;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 155
Lõige 23 a (uus)

23 a. nõuab tähelepanu pööramist psühhosotsiaalse hoolduse ja emotsionaalse toetuse 
osutamisele rasketes tingimustes elavatele lastele, nagu näiteks konflikti- ja 
kriisipiirkondades elavad lapsed, ümberasustatud lapsed või äärmises vaesuses 
elavad lapsed;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 156
Lõige 23 a (uus)

23 b. avaldab kahetsust, et liiga tihti eemaldatakse traditsiooniliste vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise meetodite abil lapsed keerulises olukorras olevast 
perekonnast nende enda huvides; tunnistab keerulisi valikuid, mida väga vaesed 
perekonnad on sunnitud kõikides liikmesriikides tegema, kui neile ei osutata 
vajalikku abi, et koos lapsed üles kasvatada – kas siis materiaalsete ressursside või 
psühholoogilise abi seisukohalt; juhib tähelepanu sellele, et linnastumise ja 
globaliseerumise teguritest põhjustatud tänapäeva surve nõrgestab kaugeleulatuvaid 
peresidemeid ning et pikaajaline usaldamatus äärmiselt vaeste vanemate suhtes toob 
kaasa poliitika ja tavad, mis põhjustavad vanemate lahkumineku; kutsub seepärast 
liikmesriikide pädevad asutusi üles tagama kõige vaesematele peredele täielikud 
vanema õigused, eelkõige õigus kasvatada üles oma lapsed ja laste õigus oma 
bioloogilistele vanematele, ning kutsub liikmesriike üles lõpetama laste 
ümberpaigutamised sotsiaal-majanduslikel põhjustel;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 157
Lõige 23 b (uus)

23 b. kutsub Euroopa institutsioone ja liikmesriike üles tegema kõige vaesematest lastest 
ja nende perekondadest, kes kogevad igapäevaselt sotsiaalset tõrjutust, partnerid 
äärmise vaesuse vastases võitluses, arvestades nende teadmiste ja ressurssidega, 
ning rõhutab, et enamikel juhtudel on kõige tõhusam vahend laste, sealhulgas üksi 
tänaval elavate laste toetamiseks võimaldada vanematel ja peredel etendada 
proaktiivset osa oma tuleviku üle otsustamisel;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure, Françoise Castex

Muudatusettepanek 158
Lõige 23 a (uus)

23 a. palub liikmesriikidel täita oma kohustust abistada ja kaitsta lapsi, et kaitsta kõiki 
lapsi alatoitluse, haiguste ja väärkohtlemise eest, olenemata nende või nende 
vanemate sotsiaalsest ja/või õiguslikust seisundist;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 159
Lõige 24

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 160
Lõige 24 a (uus)

24 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles osutama erilist tähelepanu kõikidele lastega 
seotud diskrimineerimise vormidele, sealhulgas õpperaskuste (nt düsleksia, 
düskalkuulia, düspraksia) või muude eri puuete all kannatavate laste 
diskrimineerimine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 161
Lõige 25

25. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et loodaks tingimused, mis võimaldavad 
igale lapsele juurdepääsu igat tüüpi ja igal tasemel õpingutele ja koolitusele, võttes 
vajaduse korral positiivseid meetmeid, mille eesmärk on võimaldada ebasoodsas 
olukorras olevate võimekate ja tunnustust väärivate laste osalemist kooli-, ülikooli-
või kutseõppe tsüklites, mis ilma selliste meetmeteta ei oleks neile kättesaadavad1;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure

Muudatusettepanek 162
Lõige 25

25. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et loodaks tingimused, mis võimaldavad 

                                               
1 Vt Euroopa Parlamendi resolutsiooni mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste kohta kõigile –
raamstrateegia (2005/2191(INI)) lõiget 11 (P6_TA(2006)0261).
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igale lapsele juurdepääsu igat tüüpi ja igal tasemel õpingutele ja koolitusele, võttes 
vajaduse korral positiivseid tegevusi, mille eesmärk on võimaldada ebasoodsas 
olukorras rühmade osalemist kooli-, ülikooli- või kutseõppe tsüklites, mis ilma selliste 
meetmeteta ei oleks neile kättesaadavad1;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 163
Lõige 25 a (uus)

25 a. väljendab heameelt paljude valitsusväliste organisatsioonide ja vabatahtlike 
töötajate olemasolu üle, kes Tapori liikumise eeskuju järgides loovad sõprust ja 
solidaarsust kõige ebasoodsamas olukorras olevate laste ning teistsuguse sotsiaalse 
taustaga laste vahel, et võidelda äärmusliku vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu; 
kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles tagama, et ka kõige vaesemad lapsed 
saaksid osa ühenduse projektidest ja et Euroopa vabatahtlike teenistuste projektid 
looksid sellistele organisatsioonidele võimalused võtta tööle noori vabatahtlikke 
töötajaid;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 164
Lõige 25 b (uus)

25 b. kutsub Euroopa Liitu, liikmesriike ja organiseeritud kodanikuühiskonna 
organisatsioone üles tagama, et igale lapsele antakse võimalus omalt poolt kaasa 
aidata sõbralike ja vennalike suhete loomisele, ning eelkõige, et iga lapse elatustase 
on piisavalt kõrge, et võimaldada tal aktiivselt ühiskonnaelus osaleda;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ona Juknevičienė

Muudatusettepanek 165
Lõige 25 a (uus)

25 a. kutsub liikmesriike üles tagama, et kõikidel lastel on võimalik külastada laste 

                                               
1 Vt Euroopa Parlamendi resolutsiooni mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste kohta kõigile –
raamstrateegia (2005/2191(INI)) lõiget 11 (P6_TA(2006)0261).
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päevakeskusi, mille tegevuste hulka kuulub muu hulgas laste tööhõive, abi 
osutamine kodutööde tegemisel, sotsiaalne ja psühholoogiline abi ning 
suhtlemisoskuse arendamine; on seisukohal, et liikmesriigid peaksid kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks ELi fondide abi tõhusamalt ära kasutama;

Or. lt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 166
Lõige 25 a (uus)

25 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles seadma eesmärke 0–3 ja 3–6 aasta vanuste 
laste õpetamiseks/hooldamiseks, mis on peamine viis, kuidas tasakaalustada 
ebavõrdsust ning tagada võrdõiguslikkuse tõhus rakendamine ja diskrimineerimise 
ennetamine;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 167
Lõige 25 a (uus)

25 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et luuakse tingimused, mis 
võimaldavad igale lapsele igat liiki ja igal tasemel tervishoiuteenuste 
kättesaadavuse, ning vajaduse korral võtma positiivseid meetmeid, et võimaldada 
ebasoodsas olukorras olevatel rühmadel osa saada alternatiivsetest 
tervishoiuteenustest, millest nad muidu kõrvale jääksid;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Viktória Mohácsi

Muudatusettepanek 168
Lõige 26

26. nõuab, et eelkõige saaksid sihtmeetmetest kasu romi lapsed, eriti selleks, et lõpetada 
diskrimineerimine, segregatsioon, sotsiaalne ja haridusalane tõrjutus ning 
ekspluateerimine, mille ohvrid nad tihti on; kutsub samuti liikmesriike üles tegema 
jõupingutusi, et kaotada romi laste ülemäärane osakaal vaimse puudega lastele 
mõeldud asutustes; soovib muu hulgas, et edendataks koolipanemise kampaaniaid, 
meetmeid romi kogukonna laste hariduse hajutatusest tuleneva probleemi 
lahendamiseks ning tervishoiualase, sealhulgas vaktsineerimisalase abi programme;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 169
Lõige 26

26. nõuab, et eelkõige saaksid sihtmeetmetest kasu romi lapsed ja teiste vähemusrahvuste 
hulka kuuluvad lapsed, eriti selleks, et lõpetada diskrimineerimine, sotsiaalne ja 
haridusalane tõrjutus ning ekspluateerimine, mille ohvrid nad tihti on; soovib muu 
hulgas, et edendataks koolipanemise kampaaniaid, meetmeid romi kogukonna laste 
hariduse hajutatusest tuleneva probleemi lahendamiseks ning tervishoiualase, 
sealhulgas vaktsineerimisalase abi programme;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 170
Lõige 26 a (uus)

26 a. nõuab, et liikmesriigid tagaksid, et kõikidele lastele ja noorukitele koolis ja 
väljaspool kooli antakse neile kohaldatud ja terviklikku teaduslikku teavet seksuaal-
ja reproduktiivtervise kohta, et nad saaksid teha teadlikke valikuid nende endi 
heaoluga seotud küsimustes, sealhulgas seksuaalsel teel nakkavate haiguste ja 
HIVi/AIDSi ennetamine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 171
Lõige 27

27. nõuab, et nähakse ette piisavad ja sihipärased meetmed tänavalaste abistamiseks, sest 
enamik neist on kannatanud tõsiste traumade all ja on sotsiaalselt tõrjutud, neil 
puudub juurdepääs ametlikule haridusele või tervishoiuteenustele ning nad on eriti 
haavatavad inimkaubanduse, prostitutsiooni, narkosõltuvuse ja kuritegevuse 
ohvriks langemise suhtes või on tihti sunnitud kerjama;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 172
Lõige 27

27. on arvamusel, et EL peaks võtma endale eesmärgiks tagada, et ELis ei oleks enam 
kodutuid lapsi või tänavalapsi; nõuab, et nähakse ette piisavad meetmed kodutute ja 
tänavalaste abistamiseks, kes on tihti sunnitud kerjama ja võivad hõlpsasti 
ekspluateerimise ja inimkaubanduse ohvriks langeda;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 173
Lõige 27

27. nõuab, et nähakse ette piisavad meetmed tänavalaste abistamiseks, kes on tihti 
sunnitud kerjama ja on ekspluateerimise ja inimkaubanduse ohvrid;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 174
Lõige 28

28. nõuab, et strateegia prioriteetide hulka kuuluks ühtse meetmete kogu vastuvõtmine, 
mille eesmärgiks on tagada erivajadusega lastele nende õigused, et vältida igasugust 
diskrimineerimist ja soodustada nende haridusalast, sotsiaalset ja kutsealast 
integratsiooni kõikidel eluetappidel;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 175
Lõige 28 a (uus)

28 a. kutsub Euroopa Liitu, liikmesriike ja organiseeritud kodanikuühiskonna 
organisatsioone üles tagama, et igale lapsele antakse võimalus osaleda laste rühmas 
või organisatsioonis, et kohtuda teiste lastega ja nendega oma mõtteid vahetada; 
kõnealuse põhjal nõuab, et täiskasvanud võtaksid toetusmeeteid eesmärgiga tagada, 
et iga laps tunneb end osana rühmast ja saab ennast seal väljendada; kutsub 
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seepärast liikmesriike ja asjaomaseid kohalikke asutusi üles soodustama projekte, 
mille eesmärk on võimaldada lastel end väljendada – näiteks laste kohalikud 
nõukogud või parlamendid –, tagades samal ajal enim tõrjutud laste osalemise;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Záborská

Muudatusettepanek 176
Lõige 28 b (uus)

28 b. kutsub Euroopa Liitu, liikmesriike ja organiseeritud kodanikuühiskonna 
organisatsioone üles tagama, et eri tüüpi kohtumistel ei esindaks rühma, piirkonda 
või riiki alati samad lapsed, sest liiga tihti valitakse selliste kohtumiste jaoks välja 
need lapsed, kes ennast kõige paremini suudavad väljendada; kutsub mis tahes 
otsuste tegemise tasandiga seotud tegutsejaid üles tegema kindlaks sobivad 
vahendid, mille kaudu võimaldada enim tõrjutud lastel ennast väljendada, algatades 
koos nendega pikaajalisi projekte, mida toetavad piisavad rahalised vahendid ja 
inimressursid; kutsub asjaomaseid tegutsejaid üles edendama projekte, mis 
võimaldavad erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga lastel kokku tulla, rõhutades 
selliste projektide multidistsiplinaarset aspekti, mis aitab kaasa tipptasemel 
loometööle, ning julgustades lapsi oma mõtteid väljendama ja arvamusi avaldama;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 177
Lõige 29

29. soovib kontrollida võimalust võtta vastu lapsendamist käsitlev ühenduse õigusakt, mis 
parandaks hoolekande kvaliteeti teabeteenuste, rahvusvahelise lapsendamise 
ettevalmistamise, rahvusvahelise lapsendamise avalduste töötlemise ja 
lapsendamisjärgsete teenuste suhtes, võttes arvesse asjaolu, et kõik lapse õiguste 
kaitse rahvusvahelised konventsioonid tunnustavad hüljatud või vaeslaste õigust 
perekonnale ja kaitsele; nõuab, et EL edendaks meetmeid erivajadustega laste 
lapsendamise jaoks;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 178
Lõige 29

29. soovib kontrollida võimalust võtta vastu lapsendamist käsitlev ühenduse õigusakt, mis 
on välja töötatud kooskõlas lapse õiguste konventsiooni ja teiste asjaomaste 
rahvusvaheliste standarditega, võttes arvesse asjaolu, et (välja jäetud) lapse õiguste 
kaitse rahvusvahelised konventsioonid tunnustavad kõigi laste õigust kasvada üles 
perekonna keskel ja nende õigust kaitsele, ning vajadust tagada perekonnata jäänud 
lastele eriline kaitse ja abi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 179
Lõige 30

30. kutsub liikmesriike üles tegema kindlaks tõhusad võimalused, et anda hüljatud ja 
vaeslastele võimalus elada perekonnas või perekonnale sarnastes tingimustes; juhib 
tähelepanu sellele, et eespool öeldu saavutamisel peab lapse heaolu olema alati 
ülima tähtsusega, nagu on sätestatud ÜRO lapse õiguste konventsioonis;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 180
Lõige 30

30. kutsub liikmesriike üles tegema kindlaks tõhusad võimalused, et ennetada laste 
hülgamist ning kasutada muid vahendeid kui hüljatud või vaeslaste paigutamine 
lastekodudesse, sealhulgas toetades lapsevanemaid lapse kasvatamise kohustuse 
täitmisel ja edendades alternatiivsete hooldusvõimaluste kaalumist, nagu riiklik või 
täiendava meetmena rahvusvaheline lapsendamine, kui see on lapse parimates 
huvides, ning edendada ELis asjaomaste ametiasutuste vahelist koostööd vastavalt 
liikmesriigi eeskirjadele ja rahvusvahelistele konventsioonidele;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 181
Lõige 30

30. kutsub liikmesriike üles tegema kindlaks tõhusad võimalused, et kasutada muid 
vahendeid kui hüljatud või vaeslaste paigutamine lastekodudesse, nagu hoole alla 
võtmine, eelkõige erakorraline hoole alla võtmine ning riiklik või vajaduse korral 
rahvusvaheline lapsendamine, ning tagada selleks nende laste vaba liikumine ELis, 
kellele on antud lapsendamist võimaldav staatus vastavalt liikmesriigi eeskirjadele ja 
rahvusvahelistele konventsioonidele;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean-Marie Cavada, Claire Gibault

Muudatusettepanek 182
Lõige 30

30. kutsub liikmesriike üles tegema kindlaks tõhusad võimalused, et kasutada muid 
vahendeid kui hüljatud või vaeslaste paigutamine lastekodudesse või kasuperedesse –
mis saab olla vaid ajutine lahendus –, nagu riiklik või vajaduse korral rahvusvaheline 
lapsendamine, ning tagada võimalus, et neid lapsi, kellele on antud lapsendamist 
võimaldav staatus, saaks lapsendada teise ELi liikmesriiki vastavalt rahvusvaheliste 
konventsioonide ja ELi liikmesriikide eeskirjadele; soovib, et liikmesriigid ja ELi 
institutsioonid kehtestaksid koostöös Haagi konverentsi ja Euroopa Nõukoguga 
raamistiku, mille abil tagada läbipaistvus ja tõhus järelevalve kõnealuste laste 
arengu üle, et vältida lastega kauplemist;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 183
Lõige 30

30. kutsub liikmesriike üles tegema kindlaks tõhusad võimalused, et kasutada muid 
vahendeid kui hüljatud või vaeslaste paigutamine lastekodudesse, nagu riiklik või 
vajaduse korral rahvusvaheline lapsendamine, ning tagada selleks nende laste vaba 
liikumine ELis, kellele on antud lapsendamist võimaldav staatus vastavalt liikmesriigi 
eeskirjadele ja rahvusvahelistele konventsioonidele, ning kutsub liikmesriike üles 
tagama, et rahvusvahelist lapsendamist kasutatakse viimse võimalusena, seades 
esikohale kasuvanemate või lapsendajate leidmise hooldeasutuses elava lapse 
asukohariigi piires, võttes kõnealuse suhtes eelkõige arvesse lapse parimaid huve;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 184
Lõige 31

31. rõhutab, et alaealised kuriteo täideviijad on tihti kogenud sotsiaalset tõrjumist, mis 
paljudel juhtudel teeb nende sujuva integreerumise ühiskonda võimatuks; julgustab 
seetõttu liikmesriike nägema lastekodudest või hoolekandeasutustest pärit noorukite 
jaoks ette tegevusi, et nad saaksid kasu täiendavatest meetmetest, et abistada neil enda 
jaoks välja töötada kutsealased tulevikuplaanid ning lihtsustada nende ühiskonda 
integreerumist;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 185
Lõige 31 a (uus)

31 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles osutama erilist tähelepanu puudega laste 
integreeritud haridusele, tagades seeläbi nende sujuva integreerumise ühiskonda 
kooliskäimise ajal ning suurendades tervete laste sallivust invaliidsuse ja 
ühiskondlike erisuste suhtes;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 186
Lõige 32

32. nõuab, et diskrimineerimise, ühiskondliku mitmekesisuse, koolides sallivuse 
õpetamise, tervislike eluviiside õpetamise ning alkoholi ja narkootikumide 
tarbimisega seotud küsimustega tegeldaks suurema otsusekindlusega;

Or. hu
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Luciana Sbarbati

Muudatusettepanek 187
Lõige 32

32. nõuab, et toitumisalase koolituse, alkoholi kuritarvitamise, narkootikumide leviku ja 
ravimite liigtarbimisega seotud küsimustega tegeldaks suurema otsusekindlusega;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 188
Lõige 32

32. nõuab, et toitumisalase koolituse, alkoholi kuritarvitamise ja narkootikumide leviku 
ennetamisega seotud küsimustega tegeldaks suurema otsusekindlusega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 189
Lõige 32

32. nõuab, et toitumisalase koolituse, alkoholi kuritarvitamise ja narkootikumide levikuga 
seotud küsimustega ning isiklikke suhteid ja seksuaaltervist käsitleva asjakohase 
haridusega tegeldaks suurema otsusekindlusega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hanna Foltyn-Kubicka

Muudatusettepanek 190
Lõige 32 a (uus)

32 a. rõhutab mõlema vanema rahvuslikku päritolu austamise tähtsust segaabielu korral,
sealhulgas juhul, kui perekond on läinud lahku, eelkõige kui selle tulemuseks on
piirangud õigusele säilitada kontakt lastega;

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hanna Foltyn-Kubicka

Muudatusettepanek 191
Lõige 32 b (uus)

32 b. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kaotaksid kõik rahvusest tulenevad piirangud
vanemate õigusele säilitada lastega kontakt, eelkõige seoses valikuga kõnelda muud
keelt kui antud maa riigikeelt; on arvamusel, et paljurahvuselisi peresid, kus
vanemad on tülis, puudutavate piirangute kaotamine peaks tooma kaasa piiramatu
vabaduse kõnelda lapse ja vanema poolt valitud keeles, austades vääriliselt kõiki
nõudmisi teostada kohtumiste üle järelevalvet, mis võib olla kohtulikult määratud;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ona Juknevičienė

Muudatusettepanek 192
Lõige 32 a (uus)

32 a. kutsub liikmesriike üles võtma tõsisemaid meetmeid laste seas leviva 
narkootikumide, teiste joovastavate ainete ja alkoholi suureneva tarbimise vastu;

Or. lt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 193
Lõige 32 a (uus)

32 a. nõuab seadusliku tõendamiskohustuse muutmist, et lapse keskkonda toodavad ained 
ei kahjustaks tervist, ning nõuab, et olemasolevad ja tulevased piirnormid 
kehtestatakse imikuid / väikeseid lapsi silmas pidades, viiakse läbi keskkonnamõjude 
uuring ja hindamine lapse hormonaal-, neuroloogilisele, psühholoogilisele ja 
immuunsüsteemile, linna- ja transpordiplaneerimises võetakse kasutusele 
lapsesõbralikud katsed, importmänguasjade puhul, mille tootmisel ei ole kasutatud 
laste tööd, võetakse kasutusele positiivne märgistamine;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 194
Lõige 32 b (uus)

32 b. juhib tähelepanu murettekitavale asjaolule, et ülekaalulisus – eelkõige laste hulgas 
– Euroopas tõuseb, ning rõhutab, et hinnanguliselt on ELis enam kui 21 miljonit 
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last ülekaalulised ja see arv kasvab 400 000 võrra igal aastal; kutsub komisjoni üles 
esitama ettepanekuid agressiivsete ja eksitavate reklaamide reguleerimiseks ning 
parandama töödeldud toidu toitumisalase teabega märgistust, et tegelda 
ülekaalulisuse kasvava probleemiga;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 195
Pealkiri (pärast lõiget 32)

Sisserändajate, varjupaigataotlejate ja põgenike lapsed

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 196
Lõige 33

33. nõuab eritähelepanu osutamist põgenikest, varjupaigataotlejatest ja sisserändajatest 
laste olukorrale, et tagada kõnealuste laste õiguste austamine ja nende 
erivajadustega tegelemine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 197
Lõige 33

33. nõuab eritähelepanu osutamist sisserändest mõjutatud laste olukorrale, sealhulgas 
nendele, kelle vanemad on kas varjupaigataotlejad, põgenikud või ebaseaduslikud 
sisserändajad, et kõnealused lapsed ei peaks taluma negatiivseid tagajärgi olukorra 
tõttu, milles nemad ise süüdi ei ole;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 198
Lõige 33

33. nõuab eritähelepanu osutamist sisserändajatest laste olukorrale, kelle vanemad on kas 
varjupaigataotlejad, põgenikud või ebaseaduslikud sisserändajad, et kõnealustele 
lastele oleksid tagatud nende õigused, hoolimata nende vanemate õiguslikust 
seisundist, ning et nad ei peaks taluma negatiivseid tagajärgi olukorra tõttu, milles 
nemad ise süüdi ei ole;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 199
Lõige 33

33. nõuab eritähelepanu osutamist sisserändajatest laste olukorrale, kelle vanemad on kas 
varjupaigataotlejad, põgenikud või ebaseaduslikud sisserändajad, et kõnealused lapsed 
ei peaks taluma negatiivseid tagajärgi olukorra tõttu, milles nemad ise süüdi ei ole, 
ning eritähelepanu osutamist perekonna ühtsuse säilitamiseks;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 200
Lõige 33 a (uus)

33 a. nõuab, et lastele, kes peavad enese eest ise hoolitsema, pöörataks erilist tähelepanu 
kõikide sisserändevormide puhul, sest organiseeritud kuritegevus kasutab ära iga 
võimaluse lapse riiki sissetoomiseks, et teda siis ekspluateerida; on arvamusel, et 
liikmesriigid peaksid seepärast olema valvel ja tagama, et lapse õiguste kaitse 
poliitika kehtib iga mõeldava olukorra puhul;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 201
Lõige 33 a (uus)

33 a. kutsub liikmesriike üles tagama kõikidele lastele tasuta või taskukohase 
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juurdepääsu mängu- ja spordivõimalustele, mis sobivad nende vanusega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 202
Lõige 33 a (uus)

33 a. nõuab, et sisserändajatest lastele tagataks juurdepääs haridusele ning et 
kehtestataks programmid ja vahendid – vaadatuna kultuuridevahelisest 
perspektiivist –, pöörates erilist tähelepanu kaitsetutele seisunditele ja saatjata 
alaealistele, ning et töötataks välja laste rännet ennetav strateegia;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 203
Lõige 34

34. soovib, et uute õigusaktide vastuvõtmisel (kaasotsustamismenetluse kaudu), mille 
eesmärk on saavutada ühtne varjupaiga taotlemise süsteem, oleks laste õiguste kaitse 
esiplaanil, ning et laste huvides töötatakse välja erimeetmed, võttes arvesse nende 
haavatavust, tagades eelkõige lastele sobiva juurdepääsu varjupaigasüsteemile, 
juhendamise lastega seotud menetlustes, perekonna poolt varjupaiga taotlemise 
asjaolude kontekstis lapsega seotud individuaalsete põhjuste nõuetekohase 
arvestamise ning laiema reguleerimisala perekondade taasühinemiseks varjupaiga 
taotlemise menetlusprotsessi raames;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 204
Lõige 34 a (uus)

34 a. juhib tähelepanu sisserändajatest laste – kes on lahutatud mõlemast oma vanemast 
või oma eelnevast õiguslikust või tavapärasest põhihooldajast – eriolukorrale, ning 
palub kaaluda vajadust ELi meetme järele, mis on pühendatud kõigi üksikute laste 
õigusele saada abi ja milles käsitletakse juurdepääsu territooriumile, hooldajate 
määramist ja rolli, õigust olla ärakuulatud, vastuvõtutingimusi ja jälgimismeetmeid 
ning võimaluse korral ka alalisi lahendusi;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 205
Lõige 34 a (uus)

34 a. nõuab, et liikmesriigid ja nende asjaomased ametiasutused annaksid endast parima 
tagamaks, et lapsed saaksid kogeda tervislikku füüsilist keskkonda, võttes arvesse 
ebaproportsionaalset mõju, mida saastatus ja kehvad elamistingimused noorele 
avaldavad; kohast tähelepanu tuleks osutada ka laste õpikeskkonna tingimustele 
ning kehtestada asjakohased standardid;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Bauer

Muudatusettepanek 206
Lõige 35

35. juhib tähelepanu (välja jäetud) sünnihetkel registreerimata jäetud laste eriolukorrale, 
kelle suhtes tuleb võtta erimeetmeid, mille puhul tuleb alati arvesse võtta lapse huvide 
esmatähtsust, nagu selle on eelkõige määratlenud ÜRO pagulaste ülemkomissar;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 207
Lõige 35

35. juhib tähelepanu saatjata laste, kodakondsuseta ning sünnihetkel registreerimata jäetud 
laste eriolukorrale, kelle suhtes tuleb võtta erimeetmeid, mille puhul tuleb alati arvesse 
võtta lapse huvide esmatähtsust, nagu selle on eelkõige määratlenud lapse õiguste 
konventsioon ja ÜRO pagulaste ülemkomissar;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 208
Lõige 35

35. juhib tähelepanu asjaolule, et saatjata lapsed, kodakondsuseta ning sünnihetkel 
registreerimata jäetud lapsed on erilises ohus, ning kutsub liikmesriike võtma 
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erimeetmeid vastavalt sellele, mis on iga lapse seisukohast parim, kooskõlas ÜRO 
pagulaste ülemkomissari määratlusele;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 209
Lõige 35 a (uus)

35 a. palub komisjonil kaaluda võimalust anda ELis sündinud lastele ELi kodakondsus 
vaatamata sellele, milline on nende vanemate õiguslik seisund;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure

Muudatusettepanek 210
Lõige 35 a (uus)

35 a. tuletab meelde, et laste haldusarest peaks olema äärmuslik meede; rõhutab, et lapsi 
koos perekondadega tuleks vastavalt rahvusvahelise lapse õiguste konventsiooni 
artikli 37 punktile b kinni pidada üksnes viimse abinõuna kõige lühema 
ajavahemiku jooksul ning vaid siis, kui selline kinnipidamine on nende parimates 
huvides, ning et saatjata alaealisi ei tohiks kinni pidada või tagasi saata;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure

Muudatusettepanek 211
Lõige 35 b (uus)

35 b. tuletab meelde, et sisserändajatest lastel on õigus haridusele ja meelelahutusele;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 212
Lõige 35 a (uus)

35 a. väljendab heameelt lapse õigustega tegeleva ombudsmani ametikoha sisseseadmise 
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üle ning kutsub kõiki ELi liikmesriike üles lihtsustama sellise ametikoha 
sisseseadmist riiklikul ja kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 213
Pealkiri (uus)

Lapse õigus teabele

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 214
Lõige 35 a (uus)

35 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rajama tõhusa süsteemi tagamaks, et lapsi 
teavitatakse nii kodudes kui ka koolis – lapse vanusele ja intellektuaalsele arengule 
vastaval määral – nende õigustest ning võimaldatakse neil oma õigusi kasutada;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 215
Lõige 35 b (uus)

35 b. juhib tähelepanu asjaolule, et lapsevanemate ja hariduse valdkonnas töötavate 
professionaalide ettevalmistamine ja koolitamine on ülioluline, et lapsed saaksid 
omandada teadmisi ja kasutada oma õigusi tõhusalt;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Magda Kósáné Kovács

Muudatusettepanek 216
Lõige 35 c (uus)

35 c. juhib tähelepanu kirjaliku ja elektroonilise meedia vastutusele laste õiguste 
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edendamisel;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 217
Pealkiri (pärast lõiget 35) (uus)

Lapsed ja demokraatia

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 218
Lõige 35 a (uus)

35 a. rõhutab laste õigust kasvada üles vabas ja avatud ühiskonnas, kus austatakse 
inimõigusi ja sõnavabadust ning kus surmanuhtlust enam ei rakendata, eriti 
alaealiste üksikisikute suhtes;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 219
Lõige 35 b (uus)

35 b. rõhutab, et laste seisund mittedemokraatlikes riikides on väga vähe kaitstud ja 
kutsub komisjoni üles seda inimrühma arvesse võtma;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 220
Lõige 35 c (uus)

35 c. kutsub komisjoni üles käsitlema laste ja noorte poliitilise teadlikkuse suurendamist 
kolmandates, piiratud demokraatiaga riikides, et nendest noortest kasvaksid 
poliitiliselt teadlikud kodanikud;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 221
Lõige 35 d (uus)

35 d. kutsub komisjoni üles rõhutama, kui tähtis on, et noored saaksid vabatahtlikult 
(poliitiliste) noorteorganisatsioonide kaudu oma arvamust avaldada;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 222
Lõige 35 e (uus)

35 e. kutsub komisjoni üles rõhutama, kui tähtis on, et noored saaksid vabatahtlikult 
(poliitiliste) noorteorganisatsioonide kaudu oma arvamust avaldada;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 223
Lõige 35 f (uus)

35 f. palub kõikidel liikmesriikidel suhtuda koduvägivalda pealt näinud lapsesse kui 
kuriteo ohvrisse;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 224
Lõige 35 g (uus)

35 g. kutsub kõiki liikmesriike üles võitlema mis tahes põhjusel sooritatud aukuritegude 
vastu; selleks võib olla homoseksuaalsus, usuline või sooline identiteet, korraldatud 
abielud ja abielud alaealistega;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 225
Pealkiri (pärast lõiget 35) (uus)

Tervishoid

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 226
Lõige 35 h (uus)

35 h. kutsub liikmesriike üles tagama seksuaalse hariduse, teabe ja nõustamise 
kättesaadavus, et suurendada teadlikkust ja austust inimese seksuaalsuse vastu ning 
ära hoida soovimatuid rasedusi ja HIVi/AIDSi ning teiste sugulisel teel nakkavate 
haiguste levik;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 227
Lõige 35 i (uus)

35 i. palub lihtsustada erinevate rasestumisvastaste vahendite ja sellealase teabe 
kättesaadavust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ana Maria Gomes

Muudatusettepanek 228
Lõige 36

36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele ning valitsustevahelisele rühmale „Lapsepõlve Euroopa”, lapsepõlve 
riiklike vaatluskeskuste Euroopa võrgustikule (ChildONEurope), Euroopa Nõukogule, 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste komiteele, UNICEFile, 
Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile (ILO), Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
põgenike ülemkomissarile (UNHCR) ning Maailma Terviseorganisatsioonile.
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Or. en
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