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Mietintöluonnos (PE390.381v02-00)
Roberta Angelilli
Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia
(2007/2093(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Evelyne Gebhardt

Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 viite

– ottaa huomioon Brysselissä 21. ja 22. kesäkuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätöksen tehdä perusoikeuskirjasta oikeudellisesti sitova, koska sen 
24 artiklassa luetellaan selkeästi lasten oikeudet ja määrätään muun muassa, että 
"[k]aikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on 
ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu", ja ottaa ennen kaikkea huomioon lasten 
oikeudet molempiin vanhempiinsa säännöllisillä henkilökohtaisilla suhteilla ja 
suorilla yhteyksillä, mikä voidaan toteuttaa lapsikaappaustapauksissa esimerkiksi 
keskeisten viranomaisten tehostetulla yhteistyöllä, 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaohjelman, joka hyväksyttiin 
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Kairossa syyskuussa 1994 pidetyssä kansainvälisessä väestö- ja 
kehityskonferenssissa; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 3
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaohjelman, joka hyväksyttiin 
Kairossa syyskuussa 1994 pidetyssä kansainvälisessä väestö- ja 
kehityskonferenssissa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evelyne Gebhardt

Tarkistus 4
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

– ottaa huomioon vanhempien tekemiä lapsikaappauksia käsittelevän Euroopan 
parlamentin sovittelijan 1. maaliskuuta 2007 antaman väliaikaraportin, jossa tämä 
kiinnitti Euroopan komission, parlamentin ja muiden toimielinten huomion 
vanhempien tekemien lapsikaappausten määrän jyrkkään kasvuun, 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 5
Johdanto-osan 13 viite

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 6
Johdanto-osan 14 viite

– ottaa huomioon lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteerin tutkimuksen, joka esiteltiin YK:n yleiskokouksessa 11. lokakuuta 2006,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 7
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

– ottaa huomioon syyskuussa 2006 annetut UNICEFin suuntaviivat ihmiskaupan 
lapsiuhrien suojelemiseksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 8
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

– ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn lapsen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen 34 ja 35 artiklan, joka koskee lasten suojelemista 
kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta ja jossa vaaditaan 
estämään lasten ryöstäminen, myynti ja kauppaaminen,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 9
Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon, että komission tiedonannon "Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva 
EU:n strategia" ensimmäisenä tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien vahvistumista 
ja että näitä oikeuksia ovat ennen kaikkea oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä / 
oikeus suojeluun, oikeus leikkiin, oikeus terveyteen, oikeus opetukseen, oikeus olla 
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osa yhteiskuntaa, oikeus yhtäläiseen kohteluun, oikeus liikuntaan ja oikeus puhtaaseen 
ja suojattuun ympäristöön; ottaa huomioon, että tavoitteena on oltava luoda 
lapsiystävällinen ja lapsille mitoitettu yhteiskunta, jossa lapset voivat tuntea olonsa 
turvallisiksi ja tärkeiksi,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 10
Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon, että komission tiedonannon "Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva 
EU:n strategia" ensimmäisenä tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien vahvistumista 
ja että näitä oikeuksia ovat ennen kaikkea oikeus omaan identiteettiin, oikeus 
perheeseen, oikeus hellyyteen, oikeus leikkiin, oikeus terveyteen, oikeus opetukseen, 
oikeus olla osa yhteiskuntaa, oikeus yhtäläiseen kohteluun, oikeus liikuntaan ja oikeus 
puhtaaseen ja suojattuun ympäristöön; ottaa huomioon, että tavoitteena on oltava 
luoda lapsiystävällinen ja lapsille mitoitettu yhteiskunta, jossa lapset voivat tuntea 
olonsa turvallisiksi ja tärkeiksi,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 11
Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon, että komission tiedonannon "Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva 
EU:n strategia" ensimmäisenä tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien vahvistumista 
ja että näitä oikeuksia ovat ennen kaikkea oikeus perheeseen, oikeus hellyyteen, 
oikeus leikkiin, oikeus terveyteen, oikeus opetukseen, oikeus olla osa yhteiskuntaa, 
oikeus yhtäläiseen kohteluun, oikeus liikuntaan ja oikeus puhtaaseen ja suojattuun 
ympäristöön, sekä oikeus saada näistä tietoa; ottaa huomioon, että tavoitteena on 
oltava luoda lapsiystävällinen ja lapsille mitoitettu yhteiskunta, jossa lapset voivat 
tuntea olonsa turvallisiksi ja tärkeiksi,

Or. hu
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 12
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

A a. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklassa todetaan, 
että "jokaisella lapsella on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria 
yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole lapsen edun 
vastaista",

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 13
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
perusperiaatteen ja EU:n perusoikeuskirjan 24 artiklan mukaisesti on tärkeää, että 
sukupuolesta riippumatta kaikille lapsille taataan oikeus osallistua ja että otetaan aina 
huomioon heidän kokemuksensa ja mielipiteensä heitä koskevissa asioissa. Tämä 
oikeus on absoluuttinen eikä sitä saa rajoittaa. On tavoitettava myös ne lapset, jotka 
ilmaisevat itseään tavoilla, joita vanhempien on vaikea ymmärtää. Tähän ryhmään 
kuuluvat esimerkiksi kaikkein nuorimmat lapset, kehitysvammaiset ja itsellemme 
vierasta kieltä puhuvat lapset,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 14
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että EU:n perusoikeuskirjan 24 artiklan ja YK:n yleissopimuksen 
lasten oikeuksista 12 artiklan mukaisesti on tärkeää, että lapsille taataan oikeus 
osallistua ja että otetaan aina huomioon heidän kokemuksensa ja mielipiteensä heitä 
koskevissa aisoissa antaen asianmukaista painoarvoa lapsen iän ja kypsyyden 
mukaisesti,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 15
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että EU:n perusoikeuskirjan 24 artiklan mukaisesti on tärkeää, että 
lapsille taataan oikeus osallistua ja että otetaan aina huomioon heidän kokemuksensa 
ja mielipiteensä heitä koskevissa aisoissa siten ja sellaisin keinoin, että heidän ikänsä 
ja henkinen kehityksensä otetaan huomioon,

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 16
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo olevan erittäin tärkeää, että lapsen oikeudet sisällytetään kaikkeen heihin 
vaikuttavaan yhteisön politiikkaan ja että oikeuksia suojellaan tässä politiikassa sekä
että oikeudet ovat politiikassa edustettuina (valtavirtaistaminen),

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 17
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo olevan erittäin tärkeää, että lapsen oikeudet sisällytetään kaikkeen heihin 
suoraan ja epäsuorasti vaikuttavaan yhteisön politiikkaan ja että oikeudet ovat 
politiikassa edustettuina (valtavirtaistaminen),

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 18
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. ottaa huomioon, että vanhempien köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen aiheuttavat 
vakavia esteitä lasten oikeuksien toteutumiselle. Monet muut tekijät rajoittavat 
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lasten oikeuksien toteutumista, kuten huonosti vanhempien velvollisuuksista 
selviytyvät vanhemmat, vaatimus täysi-ikäisen edustajan läsnäolosta lasten ollessa 
tuomioistuimessa tai oikeus terveydenhoitoon ainoastaan huoltajan suostumuksella,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 19
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. katsoo, että aikuisten olisi tarjottava suosiolliset olosuhteet, jotta lapsilla olisi 
mahdollisuus puhua vapaasti, ilmaista mielipiteensä ja tulla ymmärretyiksi; katsoo 
myös, että aikuisten olisi edistettävä rauhaan ja ystävyyteen tähtäävää käytöstä ja 
rohkaistava lapsia olemaan toisten lasten kanssa; katsoo, että aika on tärkeä tekijä 
luotaessa suosiollisia olosuhteita kuuntelemiselle ja lasten oikeudelle ilmaista 
itseään siten, että ei rajoituta vain tiettyihin tilanteisiin, ja katsoo, että julkisten 
ohjelmien rahoituksessa on otettava huomioon tämä vaatimus,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hanna Foltyn-Kubicka

Tarkistus 20
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. ottaa huomioon, että lasten normaali henkinen ja psyykkinen kehitys on 
mahdollista vain rakkauden, huolenpidon ja kunnioituksen ilmapiirissä, mikä 
voidaan parhaiten saavuttaa terveissä perheolosuhteissa,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 21
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. katsoo, että lasten oikeuksien väärinkäyttö, lapsiin kohdistuva väkivalta ja lapsilla 
käytävä kauppa laittomia adoptioita, prostituutiota, laitonta työtä, pakkoavioliittoja, 
kadulla tapahtuvaa kerjäämistä tai muita tarkoituksia varten ovat edelleen ongelma 
EU:ssa,
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 22
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. ottaa huomioon, että yhä useammalla lapsella on kroonisia sairauksia, kuten 
ihottumia, allergioita, ja he altistuvat hengityselinsairauksille ja melulle,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 23
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

C b. ottaa huomioon, että lasten ympäristöä koskevat oikeudet on kirjattu lapsen 
oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 24
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

C c. ottaa huomioon, että Ruotsissa ja Itävallassa on perustettu lapsiasiavaltuutetun 
virka,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 25
1 kohta

1. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen, joka on osoitus selvästä tahdosta 
tunnustaa, että lapset kuuluvat samojen perusihmisoikeuksia koskevien 
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yleissopimusten piiriin kuin aikuisetkin, minkä lisäksi lapsilla on muitakin 
oikeuksia, joista on säädetty esimerkiksi lapsen oikeuksia koskevalla YK:n 
yleissopimuksella, joka on laadittu lasten ja nuorten erityisedellytysten mukaisesti;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 26
1 kohta

1. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen, joka on osoitus selvästä tahdosta 
tunnustaa lapsen oikeuksien erityisluonne, sillä ne eroavat selvästi perusoikeuksien 
yleisemmästä problematiikasta, vaikka ne ovatkin erottamaton osa perusoikeuksia
kuten täydet yksilön oikeudet;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 27
1 a kohta (uusi)

1 a. panee tyytyväisenä merkille 23. kesäkuuta kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät, joissa todettiin, että lasten oikeudet sisällytetään yhdeksi Euroopan 
unionin tavoitteista EU:n perussopimusten uudistamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 28
2 a kohta (uusi)

2 a. huomauttaa, että lasten oikeuksilla sellaisina kun ne on vahvistettu YK:n 
yleissopimuksessa lasten oikeuksista viitataan kaikkiin alle 18-vuotiaisiin ihmisiin 
ja että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat erityistarpeet ja alaikäisten 
oikeudet on tunnustettava;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 29
3 kohta

3. suhtautuu myönteisesti komission käynnistämään foorumiin, joka kokoaa yhteen 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission, kansalaisjärjestöjen ja lapsen 
oikeuksien alalla toimivien kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajat sekä 
varsinaiset lapset; kehottaa komissiota varmistamaan, että lasten osallistumista 
pidetään yhtenä foorumin päätavoitteena, jotta täytetään sitoumus ottaa lapset 
mukaan päätöksentekoprosessiin vuodesta 2007 lähtien; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 30
3 kohta

3. suhtautuu myönteisesti komission käynnistämään foorumiin, joka kokoaa yhteen 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission, kansalaisjärjestöjen ja lapsen 
oikeuksien alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen edustajat. Olisi tärkeää saada 
myös lasten ja nuorten oikeuksia jäsenvaltioissa valvovat valtuutetut mukaan tähän 
foorumiin. Lisäksi on ilahduttavaa, että foorumilla on mukana myös lapsia;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 31
3 kohta

3. suhtautuu myönteisesti komission käynnistämään foorumiin, joka kokoaa yhteen 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission, kansalaisjärjestöjen ja lapsen 
oikeuksien alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen edustajat sekä varsinaiset 
lapset; vaatii kuitenkin, että vanhempien tärkeän roolin lasten hyvinvoinnista 
huolehtimisesta vuoksi vanhempain- ja perheyhdistykset olisi kutsuttava mukaan 
tähän elimeen;  

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 32
3 kohta

3. suhtautuu myönteisesti komission käynnistämään foorumiin, joka kokoaa yhteen 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission, kansalaisjärjestöjen ja lapsen 
oikeuksien alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen edustajat sekä varsinaiset 
lapset; korostaa, että on tärkeää edistää konkreettisia osallistumismuotoja, joissa 
lapsen mielipidettä ei yritetä muuttaa ja lapsi voi ilmaista itseään vapaasti ilman 
seurauksia, joita voi aiheutua aikuisten lapsen toimintakykyyn kohdistaman 
valvonnan vuoksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Evelyne Gebhardt

Tarkistus 33
4 kohta

4. pyytää komissiota tekemään ehdotuksen siitä, että lapsen oikeuksille luodaan erityinen 
budjettikohta, josta voidaan rahoittaa sekä foorumia että pilottihankkeita, kuten 
pysyvää koordinointielintä, joka koostuu jäsenvaltioiden viranomaisista ja jolla on 
valtuudet valvoa viranomaisten välistä yhteistyötä ja tarvittaessa pakottaa 
yhteistyöhön lapsikaappaustapausten määrän pienentämiseksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 34
4 kohta

4. pyytää komissiota tekemään ehdotuksen siitä, että lapsen oikeuksille luodaan erityinen 
budjettikohta, josta voidaan rahoittaa sekä foorumia että lasten osallistumista ja työtä 
tiedonannon panemiseksi täytäntöön, ja sitoutuu tukemaan lapsen oikeuksia 
koskevaa erityistä budjettikohtaa;  

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 35
4 kohta

4. pyytää komissiota tekemään ehdotuksen siitä, että lapsen oikeuksille luodaan erityinen 
budjettikohta, josta voidaan rahoittaa sekä foorumia, mukaan lukien lasten 
osallistumista foorumille, että lapsiin keskittyviä hankkeita, kuten lapsiryöstöihin 
keskittyvää eurooppalaista nopeaa hälytysjärjestelmää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 36
4 kohta

4. pyytää komissiota tekemään ehdotuksen siitä, että lapsen oikeuksille luodaan erityinen 
budjettikohta, josta voidaan rahoittaa sekä foorumia että pilottihankkeita, kuten 
lapsiryöstöihin keskittyvää eurooppalaista nopeaa hälytysjärjestelmää, mukaan lukien 
tällä alalla työskentelevien kansalaisjärjestöverkostojen tukeminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 37
4 kohta

4. pyytää komissiota tekemään ehdotuksen siitä, että lapsen oikeuksille luodaan erityinen 
budjettikohta, josta voidaan rahoittaa sekä foorumia että pilottihankkeita, kuten myös
lapsiryöstöihin keskittyvää eurooppalaista nopeaa hälytysjärjestelmää;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 38
4 a kohta (uusi)

4 a. vaatii tehokasta seurantajärjestelmää, jota tuetaan taloudellisesti, ja 
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vuosikertomuksia lapsen oikeuksia koskevassa tiedonannossa asetettujen 
sitoumusten ja lapsen oikeuksia koskevan tulevan strategian täytäntöönpanon 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner

Tarkistus 39
4 a kohta (uusi)

4 a. pyytää komissiota laatimaan perinpohjaisen kertomuksen Euroopan unionin lasten 
ja nuorten tilanteesta joka toinen vuosi alkaen vuonna 2008;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ona Juknevičienė

Tarkistus 40
4 a kohta (uusi)

4 a. kiittää komission suunnitelmaa unionin laajuisen lasten hätänumeron käyttöön 
ottamisesta ja katsoo, että tämän palvelun olisi oltava ilmainen ja 
ympärivuorokautinen; kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan tämän palvelun 
olemassaolosta lapsille suunnattavilla tiedotuskampanjoilla;

Or. lt

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 41
5 kohta

5. on tyytyväinen komission perustamaan yksiköiden väliseen ryhmään ja lasten 
oikeuksien alan koordinaattorin nimittämiseen; toivoo komission yksikön kanssa 
koordinoidusti toimivan koordinointiyksikön perustamista myös Euroopan 
parlamenttiin kaikkien lapsen oikeuksiin liittyvien aloitteiden ja parlamentaaristen 
toimien yhdistämiseksi ja järkiperäistämiseksi; toivoo, että näillä menettelyillä 
voidaan myös varmistaa verkosto joidenkin jäsenvaltioiden käynnistämiin lapsia 
koskeviin kansallisiin strategisiin suunnitelmiin liittyvien tietojen ja hyvien 
käytänteiden vaihtoon;



PE393.850v01-00 14/74 AM\681906FI.doc

FI

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 42
5 kohta

5. on tyytyväinen komission perustamaan yksiköiden väliseen ryhmään ja lasten 
oikeuksien alan koordinaattorin nimittämiseen; toivoo koordinointiyksikön 
perustamista myös Euroopan parlamenttiin kaikkien lapsen oikeuksiin liittyvien 
aloitteiden ja parlamentaaristen toimien yhdistämiseksi ja järkiperäistämiseksi; katsoo, 
että näillä menettelyillä pitää myös varmistaa verkosto esimerkiksi lasten 
osallistumista koskevien tietojen ja hyvien käytänteiden vaihtoon;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 43
5 kohta

5. on tyytyväinen komission perustamaan yksiköiden väliseen ryhmään ja lasten 
oikeuksien alan koordinaattorin nimittämiseen; toivoo koordinointiyksikön 
perustamista myös Euroopan parlamenttiin kaikkien lapsen oikeuksiin liittyvien 
aloitteiden ja parlamentaaristen toimien yhdistämiseksi ja järkiperäistämiseksi; toivoo, 
että näillä menettelyillä voidaan myös varmistaa verkosto tietojen ja hyvien 
käytänteiden vaihtoon; kehottaa näitä elimiä luomaan suoran yhteyden lasten ja 
nuorten vetämiin organisaatioihin, jotta kehitettäisiin, toteutettaisiin ja seurattaisiin 
lasten mielekästä ja tehokasta osallistumista kaikkeen heihin vaikuttavaan 
päätöksentekoon; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 44
6 kohta

6. odottaa kiinnostuneena, että komissio julkaisee vuonna 2008 tutkimuksen, jossa 
arvioidaan lasten oikeuksiin vaikuttavien EU:n nykyisten toimien vaikutusta, ja 
kuulemisasiakirjan, jossa pyritään määrittelemään EU:n tulevan toiminnan 
tärkeimmät painopistealueet lapsen oikeuksien alalla niin sisä- kuin 
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ulkopolitiikassaan; pyytää komissiota ottamaan huomioon tulokset Save the 
Children (Pelastakaa lapset) ja Plan International -järjestöjen järjestämästä 
kuulemistilaisuudesta, johon osallistui tuhansia lapsia vuoden 2007 alussa, sillä 
tulosten mukaan lapset pitävät ensisijaisina seuraavia aiheita: lapsiin kohdistuva 
väkivalta, syrjintä, sosiaalinen syrjäytyminen, lapsiin kohdistuva rasismi, huumeiden, 
alkoholin ja tupakan vaikutukset, prostituutio, lapsikauppa ja ympäristönsuojelu1;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 45
6 kohta

6. odottaa kiinnostuneena, että komissio vuodesta 2008 alkaen julkaisee 
kuulemisasiakirjan, jossa pyritään määrittelemään EU:n tulevan toiminnan tärkeimmät 
painopistealueet lapsen oikeuksien alalla tavoitteena valkoisen kirjan hyväksyminen; 
pyytää komissiota ottamaan huomioon tulokset Save the Children (Pelastakaa lapset) 
ja Plan International -järjestöjen järjestämästä kuulemistilaisuudesta, johon osallistui 
tuhansia lapsia vuoden 2007 alussa, sillä tulosten mukaan lapset pitävät ensisijaisina 
seuraavia aiheita: lapsiin kohdistuva väkivalta, syrjintä, sosiaalinen syrjäytyminen, 
lapsiin kohdistuva rasismi, huumeiden, alkoholin ja tupakan vaikutukset, prostituutio, 
lapsikauppa ja ympäristönsuojelu2; katsoo, että näiden ensisijaisten aiheiden lisäksi 
lasten osallistumis-  ja vaikutusoikeuden on oltava strategian laaja tavoite; kehottaa 
siksi komissiota kehittämään prosessin, jossa kaikki asianomaiset toimijat, myös 
lapset, voivat osallistua kuulemiseen, joka johtaa vähitellen lasten oikeuksia 
koskevaan EU:n strategiaan;  

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 46
6 kohta

6. odottaa kiinnostuneena, että komissio vuodesta 2008 alkaen julkaisee 
kuulemisasiakirjan, jossa pyritään määrittelemään EU:n tulevan toiminnan tärkeimmät 
painopistealueet lapsen oikeuksien alalla; pyytää komissiota ottamaan huomioon 
tulokset Save the Children (Pelastakaa lapset) ja Plan International -järjestöjen 
järjestämästä kuulemistilaisuudesta, johon osallistui tuhansia lapsia vuoden 2007 

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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alussa, sillä tulosten mukaan lapset pitävät ensisijaisina seuraavia aiheita: lapsiin 
kohdistuva väkivalta, syrjintä, sosiaalinen syrjäytyminen, lapsiin kohdistuva rasismi, 
huumeiden, alkoholin, tupakan ja lääkkeiden liikakäytön vaikutukset, prostituutio, 
lapsikauppa ja ympäristönsuojelu1;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 47
6 a kohta (uusi)

6 a. toivoo, että kuulemisasiakirjan, jonka komission on määrä julkaista vuonna 2008, 
jälkeen se hyväksyy valkoisen kirjan;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 48
6 b kohta (uusi)

6 b. odottaa kiinnostuneena komission kertomusta, joka koskee sitä, miten jäsenvaltiot 
ovat panneet täytäntöön vuoden 2003 puitepäätöstä lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 49
6 a kohta (uusi)

6 a. panee tyytyväisenä merkille, että komissio tunnustaa, että lapsilla on syntymästä 
aikuisuuteen hyvin erilaisia tarpeita elämänsä eri kehitysvaiheissa; palauttaa 
mieliin lasten oikeuden mahdollisimman hyvään terveyteen ja etenkin alaikäisten 
oikeuden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja perhesuunnittelua koskevaan 
opetukseen ja palveluihin; katsoo, että siksi sen on oltava erottamaton osa lapsen 
oikeuksia koskevaa tulevaa strategiaa;

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 50
7 kohta

7. pyytää, että lapsen oikeuksien suojelu sellaisena kuin se on vahvistettu YK:n 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista kirjataan perusoikeuksien viraston 
monivuotisiin painopisteisiin ja että kyseinen virasto perustaa mahdollisimman pian 
yhteistyöverkon alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen, varsinkin 
lapsiasiavaltuutettujen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti näiden kokemuksia ja käytettävissä olevia tietoja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 51
8 kohta

8. pyytää komissiota, perusoikeuksien virastoa ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
lasten tilannetta koskevien vertailukelpoisten tilastotietojen keräyksen parantamiseksi 
EU:ssa laajentamalla tarvittaessa Eurostatin tehtäviä siten, että nimenomaisesti lapsia 
koskevien indikaattoreiden määrää lisättäisiin;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 52
8 kohta

8. pyytää komissiota, perusoikeuksien virastoa ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
asianomaisten YK:n virastojen, kansainvälisten järjestöjen ja tutkimuskeskusten 
kanssa lasten tilannetta koskevien tilastotietojen keräyksen parantamiseksi EU:ssa 
laajentamalla tarvittaessa Eurostatin tehtäviä siten, että nimenomaisesti lapsia 
koskevien indikaattoreiden määrää lisättäisiin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 53
8 kohta

8. pyytää komissiota, perusoikeuksien virastoa ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
lasten tilannetta koskevien tilastotietojen keräyksen parantamiseksi EU:ssa 
laajentamalla tarvittaessa Eurostatin tehtäviä siten, että nimenomaisesti lapsia 
koskevia indikaattoreita, esimerkiksi lasten köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen, 
kehitettäisiin ja niiden määrää lisättäisiin; katsoo, että lasten osallistuminen tiedon 
keräämiseen olisi varmistettava;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 54
8 a kohta (uusi)

8 a. pitää erittäin tärkeänä, että lasten oikeuksia koskevia tietoja levitetään lapsille 
lapsiystävällisellä tavalla ja sopivien keinojen avulla; kehottaa komissiota 
kehittämään tehokkaita viestintävälineitä, mukaan lukien lapsiystävällinen www-
sivusto, lasten oikeuksia koskevan EU:n työskentelyn edistämiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 55
8 a kohta (uusi)

8 a. pyytää komissiota perustamaan pysyvän ja jaetun tiedotusjärjestelmän, jotta lasten 
tilannetta EU:ssa koskevaa tietoisuutta parannettaisiin; pyytää myös luomaan ja 
edistämään säännöllisiä ja vakaita tiedotuskanavia lasten tilanteesta EU:ssa, kuten 
tilastoja, tutkimuksia tai tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtoa; 

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 56
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa sisällyttämään lasten oikeudet EU:n ulkopolitiikkaan ja ulkoisiin toimiin, 
mukaan lukien EU:n naapuruuspolitiikka ja Venäjän kanssa toteutettava
kumppanuusstrategia, kuten tulevassa komission työasiakirjassa Euroopan unionin 
toimintasuunnitelmasta lasten oikeuksista ulkosuhteissa ja laajentumisprosessissa 
on vahvistettu tunnustaen, että nämä politiikat ovat voimakkaita välineitä, jotka 
tarjoavat mahdollisuuksia lasten oikeuksien edistämiseen, ja kehottaa komissiota 
muuttamaan nämä mahdollisuudet erityisiksi tavoitteiksi EU:n ja jäsenvaltioiden 
ulkopolitiikassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 57
9 kohta

9. kehottaa suunnittelemaan EU:n liittymistä lapsen oikeuksia koskeviin Euroopan 
neuvoston yleissopimuksiin, mukaan lukien Euroopan ihmisoikeussopimus ja 
sopimukset, jotka koskevat lasten (poistetaan) adoptiota tai seksuaalista hyväksi- tai 
väärinkäyttöä; toivoo, että neuvosto hyväksyy periaatteellisen kannan, jotta EU voi 
vastaisuudessa osallistua neuvotteluihin lastensuojelua koskevista tulevista 
yleissopimuksista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 58
9 kohta

9. kehottaa suunnittelemaan EU:n liittymistä lapsen oikeuksia koskevaan YK:n 
yleissopimukseen sekä lapsen oikeuksia koskeviin Euroopan neuvoston 
yleissopimuksiin kuten niihin, jotka koskevat lasten oikeuksien käyttöä, adoptiota tai 
seksuaalista hyväksi- tai väärinkäyttöä; toivoo, että neuvosto hyväksyy periaatteellisen 
kannan, jotta EU voi vastaisuudessa osallistua neuvotteluihin lastensuojelua 
koskevista tulevista yleissopimuksista;

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 59
9 kohta

9. kehottaa suunnittelemaan EU:n liittymistä lapsen oikeuksia koskeviin Euroopan 
neuvoston yleissopimuksiin kuten niihin, jotka koskevat lasten oikeuksien käyttöä, 
adoptiota tai seksuaalista hyväksi- tai väärinkäyttöä; toivoo, että neuvosto hyväksyy 
periaatteellisen kannan, jotta EU voi vastaisuudessa osallistua neuvotteluihin lasten 
oikeuksia koskevista tulevista yleissopimuksista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 60
10 kohta

10. toivoo, että tutkitaan EU:n mahdollisuutta liittyä lapsen oikeuksia koskevaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen ja sen molempiin lisäpöytäkirjoihin;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 61
11 kohta

11. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole tätä tehneet, määräämään 
lapsiasiavaltuutetun YK:n lasten oikeuksien komitean kehotuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 62
11 kohta

11. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole tätä tehneet, määräämään 
lapsiasiavaltuutetun edistämään lasten oikeuksien toteutumista ja panemaan 



AM\681906FI.doc 21/74 PE393.850v01-00

FI

edelleen täytäntöön lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehtyä YK:n yleissopimusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 63
11 kohta

11. pahoittelee, että kaikki jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole perustaneet 
lapsiasiavaltuutetun virkaa lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn YK:n 
yleissopimuksen mukaisesti, ja kehottaa kaikkia, jotka eivät ole vielä niin tehneet,
perustamaan sen viipymättä. EU:n pitäisi sitä paitsi antaa taloudellista ja 
henkilökohtaista tukea lapsiasiavaltuutettujen eurooppalaiselle verkostolle (ENOC), 
jotta se saisi mahdollisuuden työskennellä syvemmällä tasolla kaikkialla unionissa 
lasten oikeuksiin liittyvien kysymysten parissa;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Hanna Foltyn-Kubicka

Tarkistus 64
11 a kohta (uusi)

11 a. vaatii komissiota toteuttamaan toimia varmistaakseen, että kehitysvammaisten 
lasten oikeuksia kunnioitetaan ottaen erityisesti huomioon heidän oikeutensa 
vapauteen, koulutukseen ja tuomioistuinkäsittelyyn ja suojellen heitä kidutukselta 
ja julmalta, epäinhimilliseltä tai halveksivalta kohtelulta;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 65
11 a kohta (uusi)

11 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että lapsilla on tehokas, riippumaton 
edustus kaikissa heitä koskevissa oikeudellisissa tai melkein oikeudellisissa 
menettelyissä; kehottaa varmistamaan myös, että lapsilla on laillisesti nimitetty 
holhooja tilanteessa, jossa tällaisista velvollisuuksista ei pysty huolehtimaan 
vastuullinen, pätevä ja sovelias aikuinen perheenjäsen;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 66
11 a kohta (uusi)

11 a. korostaa, että koska suurinta osaa lapsista, etenkin pienistä lapsista, huolehditaan 
perheessä, lasten oikeuksia koskevaan strategiaan on sisällytettävä säännöt 
perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi; pahoittelee siksi, että tiedonannossa ei 
esitetä, miten perheen hyvinvointi voitaisiin sisällyttää lasten oikeuksia koskevaan 
strategiaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 67
11 a kohta (uusi)

11 a. pyytää komissiota kehittämään politiikkoja ja toteuttamaan yhtenäisiä ja poikittaisia 
toimia lasten oikeuksien suojelun alalla, jotta saavutettaisiin alueen sisäinen 
oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet lapsille;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Françoise Castex

Tarkistus 68
11 a kohta (uusi)

11 a. ehdottaa, että Euroopan unioni ottaa käyttöön käsitteen "vaaranalainen lapsuus" 
määrittääkseen kaikki lapset, jotka ovat sellaisen sosiaalisen tilanteen uhreja, joka 
vaarantaa heidän henkisen ja fyysisen koskemattomuutensa ja/tai altistaa heidät 
rikollisuuden vaaroille, olivatpa he rikollisten tekojen tekijöitä tai uhreja;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Françoise Castex

Tarkistus 69
11 b kohta (uusi)

11 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään aloitteita (esimerkiksi 
tiedotuskampanja tai hyvien käytänteiden vaihto) "vaaranalaisen lapsuuden" 
ehkäisemiseksi, nuorisorikollisuuden ehkäiseminen mukaan lukien;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Françoise Castex

Tarkistus 70
11 c kohta (uusi)

11 c. muistuttaa, että oikeus koulutukseen ja ammattikoulutukseen on perustava 
sosiaalinen oikeus, ja vetoaa kaikkiin jäsen- ja ehdokasvaltioihin, jotta ne takaisivat 
tämän oikeuden riippumatta lapsen tai hänen vanhempiensa sosiaalisesta ja 
etnisestä taustasta sekä fyysisestä tai oikeudellisesta asemasta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 71
11 a kohta (uusi)

11 a. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan kansallisia vaalijärjestelmiään sen 
takaamiseksi, että monilapsiset perheet voivat hyötyä progressiivisesta 
vaalioikeudesta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 72
11 b kohta (uusi)

11 b. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan koulujärjestelmiään sen varmistamiseksi, 
että lapset eivät altistu heidän kehitysvaiheelleen epäsopivalle opetussisällölle; vaatii 
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jäsenvaltioita noudattamaan rajoituksetta vanhempien oikeutta valita heidän 
lapsilleen annettavan opetuksen laatu (ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 26 artikla);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 73
11 c kohta (uusi)

11 c. kehottaa jäsenvaltioita edistämään hankkeita, jotka koskevat useampien 
sukupolvien yhteiseloa (monien sukupolvien asuttamat talot), jotta lapset voivat 
kasvaa ikääntyneiden ihmisten kanssa ja jotta ikääntyneet ihmiset voivat puolestaan 
hyötyä sosiaalisesta tukiverkostosta ja olla hyödyksi lasten kehitykselle jakamalla 
tietoa ja kokemusta; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 74
Otsikko (11 kohdan jälkeen)

JOITAKIN KESKEISIÄ PAINOPISTENÄKÖKOHTIA TULEVAAN LASTEN 
OIKEUKSIA KOSKEVAAN STRATEGIAAN

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 75
12 kohta

12. myöntää, että mikään lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua, ja muistuttaa, että 
yksi lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteerin tutkimukseen sisältyvistä kaiken kattavista suosituksista on ehkäistä 
kaikkia lapsiin kohdistuvan väkivallan muotoja ja reagoida niihin; myöntää 
erityisesti, että kaikki lapsiin kohdistuvan väkivallan muodot on kiellettävä, ennalta 
ehkäisevät politiikat on asetettava etusijalle, reaktioita väkivallan tapahduttua on 
vahvistettava uhrien tukemiseksi, rikoksen tekijät on asetettava vastuuseen ja että 
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tätä salattua ongelmaa koskevien tietojen keruuta ja analyysiä on vahvistettava;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 76
12 kohta

12. myöntää, että mikään lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua, ja muistuttaa, että 
yksi lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteerin tutkimukseen sisältyvistä kaiken kattavista suosituksista on ehkäistä 
kaikkia lapsiin kohdistuvan väkivallan muotoja ja reagoida niihin; myöntää 
erityisesti, että kaikki lapsiin kohdistuvan väkivallan muodot on kiellettävä, ennalta 
ehkäisevät politiikat on asetettava etusijalle, reaktioita väkivallan tapahduttua on 
vahvistettava uhrien tukemiseksi, rikoksen tekijät on asetettava vastuuseen ja että 
tätä salattua ongelmaa koskevien tietojen keruuta ja analyysiä on vahvistettava, 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 77
12 kohta

12. myöntää, että mikään lapsiin kohdistuvan väkivallan muoto missään ympäristössä ei 
ole oikeutettua, ja kehottaa laatimaan Euroopan laajuista lainsäädäntöä, jossa 
kielletään kaikki väkivallan muodot, mukaan lukien fyysinen ja nöyryyttävä 
rankaiseminen, haitalliset perinteiset käytännöt ja seksuaalinen 
väkivalta/hyväksikäyttö kaikissa ympäristöissä, myös kotona;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 78
12 kohta

12. myöntää, että mikään lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua, ja muistuttaa, että 
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yksi väkivaltaa koskevaan YK:n tutkimukseen sisältyvistä suosituksista on nostaa 
etusijalle ehkäisy, myös edistämällä tietoisuuden lisäämistä, tiedotus- ja 
opetuskampanjoita, lasten kanssa ja heidän eteensä työskentelevien 
ammattiryhmien toimintavalmiuksia ja lakiuudistusta lapsiin kohdistuvan 
väkivallan kaikkien muotojen kieltämiseksi, mitä tuetaan vahvistamalla
oikeudellista ja poliisiyhteistyötä jäsenvaltioiden, Europolin ja Eurojustin välillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 79
12 kohta

12. myöntää, että (poistetaan) lapsiin kohdistuva väkivalta on rikos, joka ei ole 
oikeutettu, ja muistuttaa, että yksi väkivaltaa koskevaan YK:n tutkimukseen 
sisältyvistä suosituksista on nostaa etusijalle ehkäisy, mikä tarkoittaa erityisesti 
sosiaalipalveluiden vahvistamista, kiinnittäen erityishuomiota 
perhesovittelupalveluihin, ja oikeudellisen ja poliisiyhteistyön vahvistamista 
jäsenvaltioiden, Europolin ja Eurojustin välillä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 80
12 kohta

12. myöntää, että mikään lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua, ja muistuttaa, että 
yksi väkivaltaa koskevaan YK:n tutkimukseen sisältyvistä suosituksista on nostaa 
etusijalle ehkäisy, mikä tarkoittaa erityisesti oikeudellisen ja poliisiyhteistyön 
vahvistamista jäsenvaltioiden, Europolin ja Eurojustin välillä; panee kuitenkin 
merkille, että termi "väkivalta" ei tässä yhteydessä sisällä omien vanhempien 
lapsiinsa kohdistamaa vastuullista, lievää fyysistä rankaisemista rakastavassa 
ympäristössä; 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 81
12 kohta

12. tuomitsee lapsiin kohdistuvan väkivallan kaikki muodot, ja muistuttaa, että yksi 
väkivaltaa koskevaan YK:n tutkimukseen sisältyvistä suosituksista on nostaa etusijalle 
ehkäisy, mikä tarkoittaa erityisesti oikeudellisen ja poliisiyhteistyön vahvistamista 
jäsenvaltioiden, Europolin ja Eurojustin välillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hanna Foltyn-Kubicka

Tarkistus 82
12 a kohta (uusi)

12 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, avustusjärjestöjä ja lasten oikeuksia 
puolustavia järjestöjä ryhtymään erityisiin toimiin lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja lapsiin kohdistuvan perheväkivallan torjumiseksi, erityisesti 
valvomalla tarkemmin tietojen siirtoa internetissä, josta on tullut rikollisen 
toiminnan keskeinen väline;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 83
12 a kohta (uusi)

12 a. tukee sellaisen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin erityisedustajan 
nimittämistä, joka on vastuussa lapsiin kohdistuvan väkivallan eliminoimisesta ja 
jolla on vaadittava valtuutus ja resurssit panna täytäntöön maailmanlaajuisia 
sitoumuksia lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 84
12 a kohta (uusi)

12 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita ja asianmukaisia 
toimenpiteitä lapsiin kohdistuvan väkivallan kaikkien muotojen eliminoimiseksi 
kaikissa ympäristöissä, mukaan lukien kaikki ruumiillinen kuritus, haitalliset 
perinteiset käytännöt, kuten nuorena solmittavat avioliitot ja pakkoavioliitot, naisten 
sukuelinten silpominen ja niin kutsutut kunniarikokset, seksuaalinen väkivalta ja 
kidutus sekä muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rankaiseminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 85
12 b kohta (uusi)

12 b. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan varoja vanhemmille ja ammattilaisille 
kohdistettaviin opetus- ja mediakampanjoihin, varmistamaan lapsiystävällisten 
oikeus-, terveydenhuolto- ja psykososiaalisten palvelujen tarjoamisen sekä 
vahvistamaan oikeudellista ja poliisiyhteistyötä jäsenvaltioiden, Europolin ja 
Eurojustin välillä; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 86
12 a kohta (uusi)

12 a. korostaa, että seksuaalisen hyväksikäytön ja lasten hyväksikäytön alalla on luotava 
asianmukainen oikeuskehys ja vahvistettava oikeudellista ja poliisiyhteistyötä 
jäsenvaltioiden, Europolin, Eurojustin ja kaikkien toimivaltaisten kansainvälisten 
elinten välillä;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Tarkistus 87
13 kohta

13. kehottaa kaikkia toimielimiä ja jäsenvaltioita sitoutumaan lapsikaupan, pedofilian ja 
Internetissä olevan lapsipornografian torjuntaan ryhtymällä kaikkiin tarvittaviin 
toimiin puitepäätöksellä 2004/68/JHA hyväksyttyjen yhteisten 
vähimmäisperiaatteiden mukaisen kansallisten lainsäädäntöjen 
yhdenmukaistamisen toteuttamiseksi, mutta myös uudella lainsäädännöllä, jossa 
säädetään kaikkien julkisten ja yksityisten sidosryhmien osallistumisesta, kuten myös 
komission tiedonannossa "Tavoitteena yleinen toimintalinja tietoverkkorikollisuuden 
torjumiseksi" on mainittu;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 88
13 kohta

13. kehottaa kaikkia toimielimiä ja jäsenvaltioita sitoutumaan lapsikaupan, pedofilian,
lasten seksuaalisen hyväksikäytön Internetissä, alaikäisten prostituution ja lapsiin 
kohdistuvan seksiturismin torjuntaan myös uudella lainsäädännöllä, jossa säädetään
kaikkien julkisten ja yksityisten sidosryhmien osallistumisesta, kuten myös komission 
tiedonannossa "Tavoitteena yleinen toimintalinja tietoverkkorikollisuuden 
torjumiseksi" on mainittu;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 89
13 kohta

13. kehottaa kaikkia toimielimiä ja jäsenvaltioita sitoutumaan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön, lapsikaupan, pedofilian ja Internetissä olevan lapsipornografian 
torjuntaan myös uudella lainsäädännöllä, jossa säädetään kaikkien julkisten ja 
yksityisten sidosryhmien osallistumisesta, kuten myös komission tiedonannossa 
"Tavoitteena yleinen toimintalinja tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi" on mainittu;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 90
13 kohta

13. kehottaa kaikkia toimielimiä ja jäsenvaltioita sitoutumaan lapsikaupan, 
lapsiseksiturismin, pedofilian ja Internetissä olevan lapsipornografian torjuntaan myös 
uudella lainsäädännöllä, jossa säädetään kaikkien julkisten ja yksityisten sidosryhmien 
osallistumisesta, kuten myös komission tiedonannossa "Tavoitteena yleinen 
toimintalinja tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi" on mainittu; palauttaa mieliin 16.
marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman ihmiskaupan torjunta –
kokonaisvaltainen toimintatapa ja ehdotukset toimintasuunnitelmaksi1, jonka E 
kohdassa parlamentti ilmoittaa tavoitteekseen puolittaa ihmiskaupan uhrien 
lukumäärän kymmenen seuraavan vuoden aikana; tästä tavoitteesta on pidettävä 
kiinni, vaikka lopullisena päämääränä onkin luonnollisesti oltava tämän 
rikollisuuden lajin lopettaminen ensi tilassa; 

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Tarkistus 91
13 a kohta (uusi)

13 a. kehottaa myös komissiota tukemaan lapsen oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornoa koskevan 
pöytäkirjan pikaista ratifiointia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 92
13 a kohta (uusi)

13 a. kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita varmistamaan ihmiskaupan 
uhrien täyden suojelun ja auttamisen kiinnittäen erityisesti huomiota 
asianmukaisen kestävän ratkaisun löytämiseen ihmiskaupan lapsiuhreille;

                                               
1 EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 279.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 93
13 a kohta (uusi)

13 a. kehottaa kaikkia toimielimiä ja jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti lapsikaupan 
torjumiseen lasten hyväksikäytön kaikissa muodoissa, mukaan lukien työ 
(esimerkiksi lapsityö1, pakkotyö, kotiorjuus, orjuus, orjatyö ja kerjääminen), 
pakkoavioliitto, adoptio ja laiton toiminta (esimerkiksi huumekauppa, 
taskuvarkaudet), seksuaalinen hyväksikäyttö ja prostituutio jne.;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 94
14 kohta

14. tukee komission tehtävää, jossa se pohtii yhdessä tärkeimpien luottokorttilaitosten 
kanssa teknistä mahdollisuutta sulkea on line -maksujärjestelmän ulkopuolelle tai 
muulla tavoin torjua sivustot, jotka myyvät lapsipornoa sisältävää materiaalia 
verkossa; kehottaa muitakin elinkeinoelämän toimijoita, kuten pankkeja, 
valuutanvaihtolaitoksia, internetpalveluntarjoajia ja hakukoneyrityksiä 
osallistumaan aktiivisesti lapsipornon ja lasten muun kaupallisen hyväksikäytön 
torjuntaan;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Hanna Foltyn-Kubicka

Tarkistus 95
14 a kohta (uusi)

14 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan lasten turmelemisen 
estämiseksi rajoittamalla erityisesti pornografian julkista esillepanoa lasten 
ulottuville Euroopan kaupungeissa;

                                               
1 ILO:n yleissopimuksessa nro 182 lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä viitataan suoraan 
lapsikauppaan yhtenä hyväksikäytön pahimpana muotona.
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Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 96
14 a kohta (uusi)

14 a. kehottaa jäsenvaltioita ja Internetin palveluntarjoajia yhteistyössä 
hakukoneyritysten ja poliisin kanssa ottamaan käyttöön estoteknologiaa, jotta 
Internetin käyttäjät eivät pääse lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyville 
laittomille sivuille ja estetään yleisöä pääsemästä käsiksi materiaaliin, jossa 
esitetään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 97
15 kohta

15. toivoo lasten oikeuksien puolustamiseksi luomaan palveluntarjoajille, 
tiedotusvälineille (julkisille ja yksityisille TV-kanaville, mainosalalle, lehdistölle, 
videopeleille, matkapuhelimille ja Internetille) ja aloille suunnatun asianmukaisen 
ja tehokkaan sääntelyjärjestelmän, jolla pyritään muun muassa kieltämään 
haitallisten kuvien ja sisältöjen lähetys (mukaan lukien nettikiusaamisilmiö) ja 
sellaisten väkivaltaisten videopelien markkinointi, jotka ovat haitallisia lapsen 
psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle, koska ne yllyttävät väkivaltaan ja seksismiin;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 98
15 kohta

15. toivoo palveluntarjoajille, julkisille ja yksityisille TV-kanaville ja toimialalle
suunnattua asianmukaista ja tehokasta sääntelyjärjestelmää ja vuoropuhelua, jolla 
pyritään muun muassa tutkimaan onko mahdollista kieltää haitallisten kuvien ja 
sisältöjen lähetys (mukaan lukien nettikiusaamisilmiö) ja sellaisten väkivaltaisten 
videopelien markkinointi, jotka voivat olla haitallisia lapsen psyykkiselle ja fyysiselle 
kehitykselle, koska ne yllyttävät väkivaltaan; 
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Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 99
15 kohta

15. toivoo palveluntarjoajille, julkisille ja yksityisille TV-kanaville ja aloille suunnattua 
asianmukaista, (poistetaan) tehokasta ja suhteellista  sääntelyjärjestelmää, jolla 
pyritään muun muassa kieltämään haitallisten kuvien ja sisältöjen lähetys (mukaan 
lukien nettikiusaamisilmiö) ja sellaisten väkivaltaisten videopelien markkinointi, jotka 
ovat haitallisia lapsen psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle, koska ne yllyttävät 
väkivaltaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 100
15 kohta

15. toivoo palveluntarjoajille, julkisille ja yksityisille TV-kanaville ja aloille suunnattua 
asianmukaista ja tehokasta sääntelyjärjestelmää, jolla pyritään muun muassa 
kieltämään haitallisten kuvien ja sisältöjen lähetys (mukaan lukien 
nettikiusaamisilmiö) ja sellaisten väkivaltaisten videopelien markkinointi, jotka ovat 
haitallisia lapsen psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle, koska ne yllyttävät 
väkivaltaan; painottaa lisäksi huolestuneena, että sellaisten MMS-viestien 
lähettäminen on lisääntynyt, joissa lasten kuvat liittyvät pornografiaan tai 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Tarkistus 101
15 kohta

15. toivoo palveluntarjoajille, julkisille ja yksityisille TV-kanaville ja aloille suunnattua 
asianmukaista ja tehokasta sääntelyjärjestelmää, jolla pyritään muun muassa 
kieltämään haitallisten kuvien ja sisältöjen lähetys (mukaan lukien 
nettikiusaamisilmiö) ja sellaisten väkivaltaisten videopelien markkinointi, jotka ovat 
haitallisia lapsen psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle, koska ne yllyttävät 
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väkivaltaan, ilmaisee tukensa turvallisempaa internetiä koskevalle ohjelmalle, jolla 
pyritään erityisesti lasten turvallisemman internetin käytön edistämistä koskevien 
toiminnallisten ja teknisten toimien toteuttamiseen;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 102
15 a kohta (uusi)

15 a. palauttaa mieliin, että yleiseurooppalaista ikäluokitusjärjestelmää tietokone- ja 
videopeleille (PEGI) on äskettäin täydennetty erityisellä merkinnällä online-peleille; 
katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden on kannustettava ja tuettava tällaista 
itsesääntelyä pelien merkinnöistä, jotta alaikäisiä suojeltaisiin paremmin 
sopimattomalta sisällöltä ja jotta vanhemmat saisivat hyviä esimerkkejä ja tietoa 
pelien mahdollisista riskeistä;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Tarkistus 103
15 a kohta (uusi)

15 a. pitää myönteisenä, että EU:n matkapuhelinalan johtavien yritysten itsesääntelynä 
hyväksyttyä lasten ja nuorten matkapuhelinten turvallisempaa käyttöä koskevaa 
eurooppalaista säännöstöä on alettu panna täytäntöön ja että vastaavat 
itsesääntelyyn perustuvat kansalliset säännöstöt odottavat jo hyväksymistään; 
korostaa, että tämä säännöstö on ensimmäinen askel kohti alaikäisten suojelua 
matkapuhelinten käyttöön liittyviltä riskeiltä, mutta pitää kuitenkin keskeisenä, että 
komissio valvoo ja arvioi säännöllisesti sen täytäntöönpanoa kansallisella tasolla 
tulosten arvioimiseksi ja yhteisön tason lainsäädäntöaloitteen tarpeen tutkimiseksi;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Tarkistus 104
15 b kohta (uusi)

15 b. huomauttaa, että nuorten tekemään ja useimmissa tapauksissa nuoriin kohdistuvan 
nuorisorikollisuuden määrä on kasvanut huolestuttavasti kaikissa jäsenvaltioissa, 
mikä edellyttää yhtenäistä politiikkaa kansallisen tason lisäksi myös yhteisön 
tasolla; pitää siksi tarpeellisena, että ongelmasta teetetään pikaisesti arvovaltainen 
tutkimus ja että yhteisön tasolla laaditaan yhteinen puiteohjelma, jossa toimet 
ryhmitellään kolmeen suuntaviivaan: ennalta ehkäisevät toimet, nuorisorikollisten 
sosiaaliset sopeuttamistoimet ja muut kuin juridiset toimet;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 105
15 a kohta (uusi)

15 a. pyytää jäsenvaltioita vahvistamaan lasten tärkeimpään television katseluaikaan 
sijoittuvien ohjelmien sisältöä koskevia valvontamekanismeja sekä vanhempien 
harjoittamaa valvontaa televisio-ohjelmia koskevan riittävän ja yhtenäisen 
tiedotuksen kautta;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 106
15 a kohta (uusi)

15 a. huomauttaa, että vaaditaan enemmän toimia pitkän aikavälin ratkaisun 
löytämiseksi lasten oikeuksien väärinkäytöksiin ja terveen ympäristön edistämiseksi 
lasten tarpeita varten siten, että siihen sisällytetään tarkistus, joka koskee 
joukkotiedotusvälineiden täyttä oikeutta saavuttaa lapset ja lapsen oikeutta 
saavuttaa täysin joukkotiedotusvälineet;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 107
16 kohta

16. haluaa tulevaan strategiaan suunnitelman nuorten rikollisuuden, (poistetaan)
kiusaamisilmiön ja muun loukkaavan kohtelun torjumiseen ennaltaehkäisevää 
suunnitelmaa, jossa lapsen perheen lisäksi mukaan toimintaan otetaan henkilöitä 
kouluista ja muista julkisista tiloista;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 108
16 kohta

16. pyytää jäsenvaltioita laatimaan nuorten rikollisuuden ja kiusaamisilmiön torjumiseen 
kattavan ja ennaltaehkäisevän suunnitelman, jossa otetaan ennen kaikkea huomioon 
perhe, koulu sekä perheitä tukevat sosiaalipalvelut; suosittelee jäsenvaltioita 
jakamaan hyviä käytäntöjään muiden kanssa;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 109
16 kohta

16. pyytää nuorten rikollisuuden, koulujen kiusaamisilmiön ja nuorisojengien 
erityisongelmien torjumiseen ennaltaehkäisevää suunnitelmaa, jossa otetaan ennen 
kaikkea huomioon perhe, koulu ja sosiaalialan elimet;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 110
16 kohta

16. pyytää nuorten rikollisuuden ja kiusaamisilmiön torjumiseen ennaltaehkäisevää 
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suunnitelmaa, jossa otetaan ennen kaikkea huomioon (poistetaan) koulu ja itse nuoret 
keskittyen mahdollisuuksien tarjoamiseen ja nuorten aktiivisen osallistumisen 
yhteiskuntaan edistämiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 111
16 kohta

16. pyytää nuorten rikollisuuden ja kiusaamisilmiön torjumiseen ennaltaehkäisevää 
suunnitelmaa, jossa otetaan ennen kaikkea huomioon perhe ja koulu ja itse nuoret;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 112
16 kohta

16. pyytää nuorten rikollisuuden ja kiusaamisilmiön torjumiseen ennaltaehkäisevää 
suunnitelmaa, jossa otetaan ennen kaikkea huomioon perhe ja koulu sekä urheilu- ja 
nuorisokeskukset;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Ona Juknevičienė

Tarkistus 113
16 a kohta (uusi)

16 a. kehottaa jäsenvaltioita kiireellisesti huolehtimaan siitä, että lapsille on tarjolla 
psykologista hoitoa ympärivuorokautisesti ja että jokaisessa koulussa on 
ammatillisesti pätevä koulupsykologi, joka voi antaa tehokasta psykologista hoitoa 
väkivallan uhreiksi joutuneille lapsille;

Or. lt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 114
16 a kohta (uusi)

16 a. kehottaa luomaan lapsia, heidän edustajiaan ja muita varten turvalliset, hyvin 
tunnetuksi tehdyt, luottamukselliset ja saatavilla olevat mekanismit lapsiin 
kohdistuvasta väkivallasta raportoimiseksi; katsoo, että kaikkien lasten, myös 
laitoshoidossa ja oikeuslaitoksen hoivassa olevien, pitäisi olla tietoisia 
valitusmekanismien olemassaolosta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 115
16 a kohta (uusi)

16 a. pyytää torjumaan huumeiden ja alkoholin myyntiä ja käyttöä koulurakennuksissa 
ja niiden lähistöllä sekä antamaan nuorille tietoa näiden aineiden käytön vaaroista;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 116
17 kohta

17. toivoo, että jäsenvaltiot säätävät järjestelmästä, jolla tiedotetaan lasten hyväksikäytöstä 
langetetuista tuomioista, jotta määrättyihin lapsiin yhteydessä oleviin ammatteihin 
pääsy estetään kaikkialla EU:ssa1 sellaisilta henkilöiltä, joita on seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä saamansa tuomion takia pidettävä aina soveltumattomina lasten 
kanssa työskentelyyn; katsoo, että on toteutettava toimia, jotta rikoksen uusinta, 
kuten lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomitun matkustaminen 
ulkomaille, estetään mahdollisimman tehokkaasti; on tyytyväinen neuvoston 
edistymisestä rikoksista saatuja kansallisia tuomioita koskevassa tiedonvaihdossa 
jäsenvaltioiden kesken ja toivoo, että neuvosto toteuttaa nopeasti kansallisten 
rikosrekisterien yhteenliittämisen eurooppalaisen verkon avulla;

                                               
1 Euroopan parlamentin 1 päivänä kesäkuuta 2006 antama päätöslauselma lapsiin kohdistuvista 
seksuaalirikoksista johtuvista ammattikielloista (EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 220).
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Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 117
17 kohta

17. toivoo, että jäsenvaltiot säätävät järjestelmästä, jolla annetaan aiheellisia tietoja
lasten hyväksikäytöstä langetetuista tuomioista; (poistetaan) on tyytyväinen 
neuvoston edistymisestä rikoksista saatuja kansallisia tuomioita koskevassa 
tiedonvaihdossa jäsenvaltioiden kesken ja toivoo, että neuvosto toteuttaa nopeasti 
asiaankuuluvien kansallisten rikosrekisterien yhteenliittämisen eurooppalaisen 
verkon avulla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 118
17 a kohta (uusi)

17 a. pyytää jäsenvaltioita luomaan yhteisen määritelmän lasten hyväksikäytölle, koska 
niillä on toisistaan eroavia lakeja esimerkiksi seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevan ikärajan suhteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 119
18 kohta

18. pyytää, että lapsiin kohdistuva seksiturismi katsotaan rikokseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa, että sitä säädellään rajatylittävillä rikoslaeilla lapsen oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornoa 
koskevan lisäpöytäkirjan mukaisesti; pyytää myös, että Europolille annetaan
asianmukainen valtuutus tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden maiden 
poliisivoimien kanssa, joita tällainen turismi koskee, rikostentekijöiden tunnistamiseen 
tähtäävien tutkimusten suorittamiseksi; pyytää myös suunnittelemaan riittäviä toimia 
hyväksikäyttäjistään vapautuneiden seksuaalisen hyväksikäytön uhrien 
kuntouttamiseksi ja sopeuttamiseksi takaisin yhteiskuntaan; 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 120
18 kohta

18. pyytää, että lapsiin kohdistuva seksiturismi (lapsiseksiturismi) katsotaan rikokseksi 
kaikissa jäsenvaltioissa ja että EU:n kansalaisen kolmannessa maassa tekemänä 
rikoksena sitä on säädeltävä yhtenäistetyillä rajatylittävillä rikoslaeilla kaikkialla 
EU:n alueella; katsoo, että Europolille annetaan asianmukainen valtuutus tehdä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden maiden poliisivoimien kanssa, joita tällainen 
turismi koskee; katsoo, että olisi perustettava eurooppalaisten yhteyshenkilöiden 
toimia syytteiden nostamiseksi rikoksista ja kysynnän hillitsemiseksi; pyytää 
lisätietoja lapsiseksiturismin laajuudesta jäsenvaltioissa;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 121
18 kohta

18. pyytää, että lapsia suojellaan tehokkaasti seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja lapsiin 
kohdistuva seksiturismi katsotaan rikokseksi (poistetaan), että sitä säädellään 
rajatylittävillä rikoslaeilla ja että Europolilla on asianmukainen valtuutus tehdä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden maiden poliisivoimien kanssa, joita tällainen 
turismi koskee, rikostentekijöiden tunnistamiseen tähtäävien tutkimusten 
suorittamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 122
18 a kohta (uusi)

18 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään, millainen merkitys kysynnällä on 
lasten kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön verrattuna muuhun lasten 
hyväksikäyttöön; vaatii toteuttamaan toimia kyseisen kysynnän hillitsemiseksi muun 
muassa yleisökampanjoilla; vaatii jäsenvaltioilta yhteisiä toimia rikollisuuden 
torjumiseksi ja lasten oikeuksien asettamiseksi etusijalle, koska lapsilla toteutettava 
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ihmiskauppa on järjestäytynyttä rikollisuutta;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Tarkistus 123
18 a kohta (uusi)

18 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Palermon 
pöytäkirjaa ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan, ehkäisemisestä, 
torjumisesta ja rankaisemisesta, tekemään sen sekä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
toimiin ihmiskaupan uhreiksi joutuvien lasten suojelemiseksi sallimalla muun 
muassa ihmiskaupan uhrien pysyä alueellaan väliaikaisesti tai pysyvästi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 124
18 a kohta (uusi)

18 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita kriminalisoimaan seksin ostamisen lapselta (s.o. 
alaikäiseltä) lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen lapsikauppaa, 
lapsiprostituutiota ja lapsipornoa koskevan lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti; 
katsoo, että valtioiden on kiellettävä lapsikauppa, lapsiprostituutio ja lapsiporno;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 125
18 b kohta (uusi)

18 b. lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on pidettävä raiskauksena;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 126
18 c kohta (uusi)

18 c. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tunnustamaan, että tytöt ovat suhteettoman suuressa 
määrin edustettuina seksuaalisen hyväksikäytön tilastoissa ja että lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa on sovellettava sukupuoliperspektiiviä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 127
18 d kohta (uusi)

18 d. katsoo, että suuren yleisön tietoisuus asiasta on keskeisessä roolissa 
lapsiprostituution ja lapsipornon kulutuksen kysynnän torjumisessa ja 
vähentämisessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 128
18 e kohta (uusi)

18 e. ottaa huomioon, että tyttöjen ja poikien väliset suhteet lapsuudessa ennakoivat 
sukupuolten välisten suhteiden tilaa myöhemmissä elämänvaiheissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 129
19 kohta

19. pyytää, että lasten vapaudenriistoa käytettäisiin viimeisenä keinona ja 
mahdollisimman lyhyen ajan ja että (poistetaan) vaihtoehtoja vangitsemiselle on 
olemassa (poistetaan) pitäen mielessä, että lapsia kohdellaan heidän 
omanarvontuntoaan ja arvokkuuttaan edistävällä tavalla ja antaen mahdollisuuden 
omaksua vastuullinen asema yhteiskunnassa esimerkiksi sosiaaliseen ja 
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ammatilliseen uudelleensopeutumiseen tähtäävän uudelleenkoulutuksen kautta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 130
19 kohta

19. pyytää, että rikoksia tehneille nuorille säädetään nuorisopalvelun kaltaisia 
vaihtoehtoja vangitsemiselle, että rangaistuksen on oltava suhteessa suoritettuun 
rikokseen ja että uudelleenkoulutustoimet joka tapauksessa taataan tulevaa sosiaalista 
ja ammatillista uudelleenintegrointia varten; uudelleenkoulutustoimien tarkoituksena 
on muun muassa antaa nuorelle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän tulee 
pärjäämään siinä todellisuudessa, jossa hän elää, mihin kuuluu selvittää vastuu 
toisten ihmisten oikeuksien kunnioittamisesta ja yhteiskunnan lakien ja sääntöjen 
mukaan elämisestä; katsoo, että kasvaakseen vastuulliseksi yksilöksi nuoren on 
tunnettava itsensä osalliseksi omassa elämässään ja saatava 
vaikutusmahdollisuuksia omaan tilanteeseensa ja häntä koskeviin kysymyksiin;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 131
19 kohta

19. pyytää, että nuorille säädetään (poistetaan) vaihtoehtoja vangitsemiselle ja että 
uudelleenkoulutustoimet joka tapauksessa taataan tulevaa sosiaalista ja ammatillista 
uudelleenintegrointia varten pitäen mielessä, että nuorille on opetettava, että 
oikeuksien lisäksi on myös velvollisuuksia; pyytää kehittämään hoitolaitoksia 
nuorille, joilla on vaikeuksia tai jotka ovat keskellä sosiaalista konfliktia, ja 
luomaan todellisia mahdollisuuksia sosiaaliseen osallisuuteen ja työmarkkinoille 
pääsyyn aiemman koulutuksen avulla; 

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 132
19 kohta

19. pyytää, että nuorille säädetään, suoritetun rikoksen vakavuuden mukaisesti, 
vaihtoehtoja vangitsemiselle ja että uudelleenkoulutustoimet joka tapauksessa taataan 
tulevaa sosiaalista ja ammatillista uudelleenintegrointia varten pitäen mielessä, että 
nuorille on opetettava, että oikeuksien lisäksi on myös velvollisuuksia ottaen 
huomioon, että alaikäisten rikoksentekijöiden vangitsemiseen olisi turvauduttava 
vain äärimmäisenä keinona ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 133
19 a kohta (uusi)

19 a. ottaa huomioon, että rikosoikeudellista vastuuta koskeva ikä EU:n eri 
jäsenvaltioissa vaihtelee; katsoo, että olisi myönteistä, jos EU voisi omaksua 
yhteisen kannan asiaan, jotta rikosoikeudellista vastuuta koskevaa ikärajaa ei 
alennettaisi; kannattaa ikärajan nostamista eräissä valtioissa;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 134
19 a kohta (uusi)

19 a. korostaa, että nuoriso-oikeuden parissa toimijoille on järjestettävä erityiskoulutusta 
(tuomarit, asianajajat, sosiaaliviranomaiset ja poliisit);

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 135
19 b kohta (uusi)

19 b. toivoo, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen perustetaan lasten oikeuksiin 
erikoistunut yksikkö;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 136
19 a kohta (uusi)

19 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan, että tuhansien katulasten 
ongelma on vakava sosiaalinen kysymys, joka rikkoo lapsen oikeuksia koskevaa 
YK:n yleissopimusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 137
19 b kohta (uusi)

19 b. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön toimia, joilla kielletään lasten 
kaikkinainen hyväksikäyttö, myös hyväksikäyttö prostituution tai muun 
seksuaalisen hyväksikäytön muodossa, pakottaminen työhön tai palveluksiin, orjuus 
tai orjuuden kaltaiset käytännöt, lasten käyttäminen kerjäämiseen, laittomiin 
toimiin, urheiluun ja siihen liittyviin toimiin, laittomat adoptiot, pakkoavioliitot ja 
muut hyväksikäytön muodot;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 138
20 kohta

20. pyytää – asettaen aina etusijalle lapsen parhaan edun – puuttumaan kansainvälisten 
lapsikaappausten ongelmaan, sillä asumus- tai avioerojen jälkeen vanhemmat usein 
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kiistelevät lapsistaan;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 139
20 kohta

20. pyytää puuttumaan kansainvälisten lapsikaappausten ongelmaan, sillä asumus- tai 
avioerojen jälkeen vanhemmat usein kiistelevät lapsistaan; pyytää aina ottamaan 
huomioon lapsen edun;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 140
20 a kohta (uusi)

20 a. ottaa huomioon, että lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa 
todetaan, että kaikissa lapsia koskevissa toimissa, olivatpa ne julkisten tai yksityisten 
sosiaalihuoltolaitosten, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäätäjien 
toteuttamia, etusijalle on asetettava lapsen etu; ottaa huomioon, että lasten 
sieppauksia koskevassa Haagin yleissopimuksessa lapsen eduilla tarkoitetaan 
pikaista palauttamista sieppauksen jälkeen; ottaa kuitenkin huomioon, että lapsen 
etuihin kuuluu muutakin kuin pelkkä nopea palauttaminen, esimerkiksi turvallinen 
fyysinen ympäristö, rakastava ilmapiiri, turvallinen ja joustava perherakenne, 
vanhempien tarjoamat asianmukaiset roolimallit, kasvatuksen ja huolenpidon 
jatkuvuus sekä riittävät elinolosuhteet; toteaa, että lasten sieppauksia koskevassa 
Haagin yleissopimuksessa ei käsitellä lainkaan näitä kriteerejä, kuten sieppaavan 
vanhemman henkilöllisyyttä, riittävän huolenpidon mahdollista tarjoamista, lapsen 
ikää, toisessa maassa asutun ajanjakson pituutta, koulun ja ystävien roolia jne.; 
toteaa johtopäätöksenä, että lasten sieppauksia koskevan Haagin yleissopimuksen 
sekä uuden Bryssel II -asetuksen (asetus (EY) N:o 2201/2003) hyvistä aikomuksista 
huolimatta lapsen oikeuksista ei useinkaan huolehdita riittävästi; kehottaa 
komissiota toteuttamaan toimia lapsen oikeuksien turvaamiseksi paremmin ja 
tekemään asiasta ehdotuksia; 

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 141
20 a kohta (uusi)

20 a. pyytää komissiota tekemään tutkimuksen jäsenvaltioiden erilaisista mielipiteistä 
rikosoikeudellista vastuuta koskevan ikärajan suhteen sekä niiden tavoista käsitellä 
nuoria rikoksentekijöitä ja ehkäistä tehokkaasti nuorisorikollisuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Tarkistus 142
21 kohta

21. pyytää ottamaan käyttöön asianmukaisia ja oikea-aikaisia toimia kadonneiden lapsien 
etsintään ja löytämiseen; pitää myönteisenä Euroopan laajuista hätänumeroa 
kadonneille lapsille sekä kansalaisjärjestöjen vastaavia toimia, ja kannustaa 
komissiota edistämään Euroopan laajuisen palvelupuhelimen luomista lapsille ja 
nuorille, joilla on ongelmia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 143
21 kohta

21. pyytää ottamaan käyttöön asianmukaisia ja oikea-aikaisia toimia kadonneiden ja 
siepattujen lapsien etsintään ja löytämiseen esimerkiksi käyttämällä Schengenin 
tietojärjestelmää estämään rajojen ylitykset;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 144
21 a kohta (uusi), otsikon jälkeen

21 a. pyytää Euroopan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
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Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmat A/RES/46/121, A/RES/47/134 ja 
A/RES/49/179 ihmisoikeuksista ja äärimmäisestä köyhyydestä, A/RES/ 47/196 
köyhyyden poistamiseen tähtäävän kansainvälisen päivän perustamisesta ja
A/RES/50/107 köyhyyden poistamiseen tähtäävän kansainvälisen vuoden 
viettämisestä sekä Yhdistyneiden Kansakuntien julistuksen köyhyyden poistamisen 
ensimmäisestä vuosikymmenestä sekä Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja 
sosiaalineuvoston asiakirjat E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, 
E/CN4/1987/SR.29 ja E/CN.4/1990/15 ihmisoikeuksista ja äärimmäisestä 
köyhyydestä, asiakirjan E/CN.4/1996/25 oikeudesta kehitykseen sekä asiakirjan 
E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien 
toteutumisesta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 145
21 a kohta (uusi)

21 a. huomauttaa, että lasten oikeuksien rikkomista koskevan ongelman ratkaisemiseksi 
pitkällä aikavälillä on edistettävä tervettä perheympäristöä lapsille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 146
22 kohta

22. muistuttaa, että Euroopan unionissa 19 prosenttia lapsista elää köyhyysrajan 
alapuolella ja että tästä syystä on tarpeen säätää lasten tarpeiden mukaisista 
asianmukaisista avustustoimista heidän perheidensä tukemiseen;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 147
22 kohta

22. muistuttaa, että Euroopan unionissa 19 prosenttia lapsista elää rahallisen 
köyhyysrajan alapuolella ja että tästä syystä on tarpeen säätää asianmukaisista 
avustustoimista heidän perheidensä tukemiseen; tunnustaa, että äskettäisen Unicefin 
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raportin mukaan myös ihmissuhteiden vähäisyys voi aiheuttaa lasten syrjäytymistä, 
jos perherakenne hajoaa tai jos työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei ole 
riittävää, ja siksi Unicef edellyttää parempaa moraalista ja ihmissuhteisiin 
perustuvaa tukea perheille, mukaan lukien työn ja perhe-elämän parempi 
yhteensovittaminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 148
22 kohta

22. muistuttaa, että Euroopan unionissa 19 prosenttia lapsista elää köyhyysrajan 
alapuolella ja että tästä syystä on tarpeen säätää asianmukaisista avustustoimista 
heidän perheidensä tukemiseen ja kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 
kunnianhimoisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita lasten köyhyyden 
vähentämiseksi ja viime kädessä lopettamiseksi, sekä toteuttamaan liittämällä ne 
täsmällisiin strategioihin ja aikatauluihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 149
22 a kohta (uusi)

22 a. kehottaa komissiota yhdistämään lasten köyhyyttä, nuorisotyöttömyyttä ja 
vähemmistöjen sosiaalista integroimista koskevat strategiansa, jotka sisältyvät 
kaikkiin aihetta koskeviin kehitysstrategioihin, mukaan luettuna köyhyyden 
vähentämistä koskevat strategia-asiakirjat ja ohjeelliset ohjelmat;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 150
22 a kohta (uusi)

22 a. pyytää jäsenvaltioita ja Euroopan unionin toimielimiä hyväksymään syvän 
köyhyyden määritelmän perusoikeuksien ja kyvyn huolehtia yksilöllisistä 
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velvollisuuksistaan puuttumisen suhteen Wresinskin raportin1 mukaan seuraavasti: 
"Epävarmuus tarkoittaa yhden tai useamman turvatekijän puuttumista, erityisesti 
työpaikan puuttumista, joka tekee henkilöille ja perheille mahdolliseksi huolehtia 
ammatillisista, perhe- ja yhteiskunnallisista velvollisuuksistaan ja nauttia 
perusoikeuksistaan. Tämä voi tapauksesta riippuen aiheuttaa turvattomuutta ja sen 
vaikutukset voivat olla vakavia ja pysyviä. Kun se koskettaa useita elämän aloja, se 
johtaa syvään köyhyyteen. Siitä tulee pysyvää ja se heikentää ihmisten 
mahdollisuuksia voida lähitulevaisuudessa huolehtia uudelleen velvollisuuksistaan 
tai hankkia oikeutensa takaisin oma-aloitteisesti.";

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 151
22 b kohta (uusi)

22 b. pyytää asianomaisia toimielimiä tarjoamaan lapsille mahdollisuuden todelliseen 
myötävaikuttamiseen köyhyyden torjunnassa; vaatii lasten köyhyyden 
tehokkaampaa torjuntaa silmällä pitäen, että kaikki asianomaiset osapuolet, myös 
kaikkein köyhimmät lapset, ovat todella aktiivisia näiden kurjuuden poistamiseen 
tähtäävien hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 152
23 kohta

23. korostaa, että lasten kaupallisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä eli seksuaalisiin 
tarkoituksiin tehtävästä lapsikaupasta, lapsipornosta ja lapsiseksiturismista on 
tehtävä yksi strategian päätavoitteista – myös YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteiden 
takia – koska köyhyys on usein yksi monista sosiaalisen syrjäytymisen, syrjinnän ja 
lasten haavoittuvan aseman syistä; katsoo, että lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
pääasiallinen syy on lapsiseksin kysyntä, ja lasten haavoittuvaa asemaa hyväksi 
käyttävän järjestäytyneen rikollisuuden olemassaolo;

Or. sv

                                               
1 Ranskan tasavallan talous- ja sosiaalikomitean raportti "Grande pauvreté et précarité économique et 
sociale", Ranskan tasavallan virallinen lehti, 28. helmikuuta 1987.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 153
23 kohta

23. korostaa, että lasten köyhyyden torjunnasta on tehtävä yksi strategian päätavoitteista
niin EU:n sisällä kuin ulkopuolellakin toteutettaville toimille – myös YK:n 
vuosituhannen kehitystavoitteiden takia – koska köyhyys johtaa usein sosiaaliseen 
syrjäytymiseen ja erilaiseen syrjintään ja vahvistaa niitä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 154
23 kohta

23. korostaa, että lasten köyhyyden torjunnasta on tehtävä yksi strategian päätavoitteista –
myös YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteiden takia – koska köyhyyden taustalla on 
usein sosiaalinen syrjäytyminen ja lukuisia syrjintätapauksia sekä monenlaista 
poikkeavuutta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 155
23 a kohta (uusi)

23 a. vaatii harkitsemaan psykososiaalisen hoidon ja tunne-elämään liittyvän tuen 
antamista lapsille, jotka elävät vaikeissa oloissa esimerkiksi aseellisten konfliktien ja 
kriisien keskellä elävät lapset, asuinsijoiltaan siirtymään joutuneet lapset ja 
äärimmäisessä köyhyydessä elävät lapset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 156
23 a kohta (uusi)

23 a. pahoittelee, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa perinteisesti 
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käytetyillä menetelmillä pelastetaan lapset perheensä ahdingosta "heidän omaksi 
parhaakseen"; vahvistaa tuskalliset valinnat, joita hyvin köyhien perheiden on 
pakko tehdä kaikissa jäsenvaltioissa, kun niille ei anneta tukea, jota ne tarvitsevat 
aineellisten resurssien tai psykologisen tuen muodossa pysyäkseen yhdessä lastensa 
kasvattamiseksi; huomauttaa, että kaupungistumisesta ja globaalisoitumisesta 
aiheutuvat tämän päivän paineet heikentävät laajennetun perheen siteitä ja että 
pitkään koettu epäluottamus erittäin köyhien vanhempien suhteen johtaa 
politiikkoihin ja käytäntöihin, joilla erotetaan saman perheen jäsenet; vaatii siksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia elimiä varmistamaan, että köyhimmät perheet pystyvät 
nauttimaan täysin vanhempainoikeuksistaan, etenkin oikeudesta kasvattaa lapsensa 
ja lasten oikeudesta biologisiin vanhempiinsa, ja kehottaa jäsenvaltioita 
lopettamaan lasten sijoittamisen sosioekonomisista syistä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 157
23 b kohta (uusi)

23 b. pyytää EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan köyhimmät lapset ja heidän 
vanhempansa, joille sosiaalinen syrjäytyminen on jokapäiväistä leipää, tietojensa ja 
resurssiensa myötä kumppaneiksi äärimmäisen köyhyyden torjunnassa, ja korostaa, 
että useimmissa tapauksissa tehokkain keino lasten, myös yksin kadulla asuvien, 
tukemiseen on antaa vanhempien ja perheiden olla aktiivisia oman tulevaisuutensa 
määrittelyssä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Françoise Castex

Tarkistus 158
23 a kohta (uusi)

23 a. muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta auttaa ja suojella lapsuutta, jotta 
kaikkia lapsia suojeltaisiin aliravitsemuksen, sairauden ja pahoinpitelyn riskeiltä, 
riippumatta heidän tai heidän perheidensä sosiaalisesta ja/tai oikeudellisesta 
asemasta;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 159
24 kohta 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 160
24 a kohta (uusi)

24 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota kaikkiin 
lapsia koskevan syrjinnän muotoihin, kuten oppimisvaikeuksista (esimerkiksi 
dysleksia, dyskalkulia, dyspraksia) tai muista rajoitteista kärsivien lasten syrjintään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 161
25 kohta

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että luodaan edellytykset sille, 
että kaikki lapset voivat päästä kaikentyyppiseen ja -tasoiseen akateemiseen tai 
ammatilliseen koulutukseen toteuttamalla tarvittaessa myönteisiä toimia, jotta 
heikoimmassa asemassa olevat lapset, jotka ovat kyvykkäitä ja ansaitsevat tämän 
oikeuden, pääsevät kouluun, yliopistoon tai ammatilliseen koulutukseen, johon he 
ilman tätä eivät pääsisi1;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 162
25 kohta

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että luodaan edellytykset sille, 
                                               
1 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma puitestrategiasta "Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset 
mahdollisuudet kaikille" (2005/2191(INI)) – P6_TA(2006)0261, 11 kohta.



PE393.850v01-00 54/74 AM\681906FI.doc

FI

että kaikki lapset voivat päästä kaikentyyppiseen ja -tasoiseen akateemiseen tai 
ammatilliseen koulutukseen toteuttamalla tarvittaessa myönteisiä toimenpiteitä, jotta 
heikoimmassa asemassa olevat ryhmät pääsevät kouluun, yliopistoon tai 
ammatilliseen koulutukseen, johon he ilman tätä eivät pääsisi1;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 163
25 a kohta (uusi)

25 a. panee tyytyväisenä merkille, että on monia kansalaisjärjestöjä ja 
vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka Tapori-liikkeen lailla luovat ystävyys- ja 
solidaarisuussiteitä heikoimmassa asemassa olevien lasten ja erilaisen 
yhteiskunnallisen taustan omaavien lasten välillä äärimmäisen köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että myös köyhimmät lapset voivat hyötyä yhteisön hankkeista ja että 
eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun hankkeet avaavat näille järjestöille enemmän 
mahdollisuuksia ottaa nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 164
25 b kohta (uusi)

25 b. kehottaa Euroopan unionia, jäsenvaltioita ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
yhdistyksiä varmistamaan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus jakaa se, mitä 
hänellä on annettavaa ystävyyden ja veljeyden rakentamiseksi ympärilleen, ja 
varmistamaan erityisesti sen, että kaikkien lasten elintaso riittää yhteiskuntaan 
osallistumiseen;

Or. fr

                                               
1 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma puitestrategiasta "Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset 
mahdollisuudet kaikille" (2005/2191(INI)) – P6_TA(2006)0261, 11 kohta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ona Juknevičienė

Tarkistus 165
25 a kohta (uusi)

25 a. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus 
käydä päivähoitopaikoissa, joissa lapset voivat puuhata, saada apua 
kotitehtävissään, saada tarvittaessa sosiaalista ja psykologista hoitoa ja kehittää 
sosiaalisia kykyjään; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n varoja 
tehokkaammin tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. lt

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 166
25 a kohta (uusi)

25 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan tavoitteet 0–3- ja 3–6-vuotiaiden 
lasten koulunkäyntiä ja hoitoa varten perustekijänä epätasa-arvoisuuksien 
korvaamisessa ja tasa-arvoa koskevien oikeuksien tehokkaassa harjoittamisessa ja 
syrjinnän ehkäisemisessä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 167
25 a kohta (uusi)

25 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan sellaisten olosuhteiden 
luomisesta, että kaikilla lapsilla on pääsy kaikenlaisiin ja kaiken tasoisiin 
terveyspalveluihin, ja ryhtymään tarvittaessa myönteisiin toimiin, joilla 
varmistetaan, että heikommassa asemassa olevat ryhmät voivat hyötyä sellaisista 
terveydenhoitopalveluista, joita he tavallisesti eivät voisi käyttää; 

Or. hu
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Tarkistuksen esittäjä(t): Viktória Mohácsi

Tarkistus 168
26 kohta

26. pyytää, että varsinkin romanilapsille tarjotaan kohdennettuja toimia, jotta syrjintä, 
erottelu, sosiaalinen ja koulutuksellinen syrjäytyminen sekä hyväksikäyttö, jonka 
uhriksi he usein joutuvat, saadaan loppumaan; pyytää lisäksi jäsenvaltioita pyrkimään 
mielisairaaloissa olevien romanilasten suhteettoman suuren osuuden lopettamiseen; 
toivoo lisäksi, että edistetään koulunkäyntikampanjoita, toimia, joilla pyritään 
vähentämään koulun keskeyttäneiden korkeaa määrää, sekä ehkäisy- ja 
terveydenhuoltohankkeita, rokotukset mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 169
26 kohta

26. pyytää, että varsinkin romanilapsille ja muihin kansallisiin vähemmistöihin 
kuuluville lapsille tarjotaan kohdennettuja toimia, jotta syrjintä, sosiaalinen ja 
koulutuksellinen syrjäytyminen sekä hyväksikäyttö, jonka uhriksi he usein joutuvat, 
saadaan loppumaan; toivoo lisäksi, että edistetään koulunkäyntikampanjoita, toimia, 
joilla pyritään vähentämään koulun keskeyttäneiden korkeaa määrää, sekä ehkäisy- ja 
terveydenhuoltohankkeita, rokotukset mukaan luettuina;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 170
26 a kohta (uusi)

26 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki koulua käyvät ja koulunsa 
päättäneet lapset ja nuoret saavat heille sopivaa ja ymmärrettävää tieteellistä tietoa 
sukupuolisuudesta ja lisääntymisterveydestä, jotta he voivat tehdä perusteltuja 
päätöksiä henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa liittyvistä kysymyksistä, mukaan 
luettuna sukupuolitautien ja HIV/AIDS:n torjuminen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 171
27 kohta

27. pyytää säätämään asianmukaisia ja kohdennettuja toimia katulasten auttamiseksi, 
sillä useimmat heistä kärsivät vakavista traumoista ja ovat sosiaalisesti 
syrjäytyneitä, eivät saa muodollista koulutusta tai terveydenhoitoa, ovat erityisen 
alttiita joutumaan ihmiskaupan, prostituution, huumeiden ja rikosten uhreiksi ja 
joutuvat usein kerjäämään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 172
27 kohta

27. katsoo, että EU:n pitää ottaa tavoitteekseen, että EU:ssa ei olisi kodittomia lapsia 
eikä katulapsia; pyytää säätämään asianmukaisia toimia kodittomien lasten ja 
katulasten auttamiseksi, jotka usein joutuvat kerjäämään ja voivat helposti päätyä 
hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreiksi;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 173
27 kohta

27. pyytää säätämään asianmukaisia toimia katulasten auttamiseksi, jotka usein joutuvat 
kerjäämään ja ovat hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreja;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 174
28 kohta

28. pyytää, että strategian painopisteisiin lisätään sellaisen yhtenäisen toimenpidejoukon 
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hyväksyminen, jolla varmistetaan, että vammaisten lasten oikeuksista huolehditaan, 
jotta vältetään kaikenmuotoinen syrjintä ja edistetään heidän koulutuksellista, 
sosiaalista ja ammatillista integroitumistaan kaikissa elämänvaiheissa;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 175
28 a kohta (uusi)

28 a. kehottaa Euroopan unionia, jäsenvaltioita ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
yhdistyksiä varmistamaan, että jokaiselle lapselle annetaan mahdollisuus kuulua 
johonkin lasten ryhmään tai yhdistykseen muiden lasten tapaamista ja heidän 
kanssaan keskustelemista varten; kehottaa tältä pohjalta toteuttamaan aikuisten 
tarjoamia tukitoimia, jotta jokainen lapsi tuntisi kuuluvansa ryhmään ja voivansa 
ilmaista itseään siellä; pyytää siksi jäsenvaltioita ja asianomaisia toimivaltaisia 
tahoja, kuten lasten paikallisia neuvostoja tai parlamentteja, tukemaan hankkeita, 
joilla pyritään siihen, että lapset voivat ilmaista itseään tällä tavoin varmistaen 
samalla, että syrjäytyneimmät lapset ovat mukana;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Záborská

Tarkistus 176
28 b kohta (uusi)

28 b. kehottaa Euroopan unionia, jäsenvaltioita ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
yhdistyksiä varmistamaan, että ryhmää, aluetta tai maata eivät aina edusta samat
lapset erilaisissa kokouksissa, koska liian usein edustajiksi valitaan lapsia, jotka 
pystyvät parhaiten ilmaisemaan ajatuksiaan; kehottaa asianomaisia toimijoita 
kaikilla päätöksentekotasoilla kartoittamaan keinoja, joilla syrjäytyneimmät lapset 
voivat ilmaista itseään, toteuttamalla heidän kanssaan pitkän aikavälin hankkeita, 
joille osoitetaan riittävästi taloudellisia ja inhimillisiä resursseja; kehottaa kyseisiä 
toimijoita edistämään hankkeita, jossa erilaisista yhteiskunnallisista ja 
kulttuurisista oloista peräisin olevat lapset voivat tavata toisiaan, korostaen 
tällaisten hankkeiden monitieteellistä lähestymistapaa, millä tuetaan taiteellisuutta 
ja kannustetaan lapsia ajattelemaan ja tuomaan julki ajatuksensa;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 177
29 kohta

29. toivoo, että tarkastellaan mahdollisuutta ideoida adoptioita koskeva säädös, jolla 
parannetaan palvelua tiedotusyksiköissä, kansainväliseen adoptioon 
valmistautumista, kansainvälisten adoptiohakemusten asiakirjojen käsittelyä ja 
adoption jälkeisiä palveluja, ottaen huomioon, että kaikissa lasten oikeuksia 
koskevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan hylättyjen lasten ja 
orpojen oikeus perheeseen ja suojeluun; pyytää EU:ta edistämään toimenpiteitä 
erityistarpeita omaavien lasten adoptoimiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 178
29 kohta

29. toivoo, että tarkastellaan mahdollisuutta ideoida adoptioita koskeva säädös, joka on 
lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja muiden asiaankuuluvien 
kansainvälisten normien mukainen, ottaen huomioon, että (poistetaan) lasten 
oikeuksia koskevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan kaikkien lasten
oikeus kasvaa perheympäristössä ja saada oikeutensa turvattua, sekä ilman perhettä 
olevien lasten erityissuojelu ja avustaminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 179
30 kohta

30. kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan tehokkaita keinoja, jotta hylätyt lapset ja orvot 
saavat mahdollisuuden elää yhdessä perheen kanssa tai perheenomaisissa 
olosuhteissa; katsoo, että lasten oikeudet on aina asetettava etusijalle lapsen 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti;

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 180
30 kohta

30. kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan tehokkaita keinoja, joilla estetään lasten 
hylkääminen ja voidaan vähentää tarvetta sijoittaa hylättyjä lapsia ja orpoja laitoksiin, 
kuten tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa ja edistämällä vaihtoehtoisten 
perhehoitoratkaisujen edistämistä, kuten turvautumista kansalliseen tai toissijaisena 
toimena ja lapsen edun mukaisesti kansainväliseen adoptioon, ja edistämään tähän 
liittyen EU:n asiasta vastaavien viranomaisten välistä yhteistyötä EU:n 
jäsenvaltioiden normien ja kansainvälisten yleissopimuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 181
30 kohta

30. kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan tehokkaita keinoja, joilla voidaan vähentää 
tarvetta sijoittaa hylättyjä lapsia ja orpoja laitoksiin, kuten perhehoitoa sijaiskodeissa, 
erityisesti kiireellistä sijoittamista perhehoitoon, ja turvautumista kansalliseen tai 
tarvittaessa kansainväliseen adoptioon, ja takaamaan niiden lasten vapaa liikkuminen 
yhteisön alueella, jotka ovat saaneet adoptiostatuksen EU:n jäsenvaltioiden normien ja 
kansainvälisten yleissopimuksen mukaisesti;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Marie Cavada, Claire Gibault

Tarkistus 182
30 kohta

30. kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan tehokkaita keinoja, joilla voidaan vähentää 
tarvetta sijoittaa hylättyjä lapsia ja orpoja laitoksiin tai sijaisperheisiin – jotka eivät 
voi olla kuin väliaikaisia ratkaisuja – , kuten turvautumista kansalliseen tai 
tarvittaessa kansainväliseen adoptioon, ja takaamaan niiden lasten mahdollisuus 
vapaaseen liikkumiseen yhteisön alueella, jotka ovat saaneet adoptiostatuksen
adoptoitavaksi toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon kansainvälisten 
yleissopimusten ja EU:n jäsenvaltioiden normien (poistetaan) mukaisesti; toivoo, että 
unionin jäsenvaltiot ja toimielimet vahvistavat yhdessä Haagin konferenssin ja 
Euroopan neuvoston kanssa puitteet, joilla voidaan varmistaa avoimuus ja näiden 
lasten tulevaisuuden seuranta lapsikaupan estämiseksi;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 183
30 kohta

30. kehottaa jäsenvaltioita yksilöimään tehokkaita keinoja, joilla voidaan vähentää tarvetta 
sijoittaa hylättyjä lapsia ja orpoja laitoksiin, kuten turvautumista kansalliseen tai 
tarvittaessa kansainväliseen adoptioon, ja takaamaan niiden lasten vapaa liikkuminen 
yhteisön alueella, jotka ovat saaneet adoptiostatuksen EU:n jäsenvaltioiden normien ja 
kansainvälisten yleissopimuksen mukaisesti, ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kansainväliseen adoptioon turvaudutaan vain äärimmäisenä 
keinona, jos laitoksessa asuvan lapsen kotimaasta ei löydy sijaisvanhempia tai 
adoptiovanhempia, ja ottaen aina huomioon lapsen edun;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Tarkistus 184
31 kohta

31. tähdentää alaikäisten rikoksentekijöiden kokemaa sosiaalista syrjäytyneisyyttä, 
mikä monissa tapauksissa saattaa tehdä jälleensopeutumisen yhteiskuntaan 
mahdottomaksi; kehottaa siksi jäsenvaltioita säätämään toimenpiteitä orpo- tai 
nuorisokodeissa kasvaneiden nuorten aikuisten auttamiseksi ja varmistamaan, että 
heille annetaan tukea, joka auttaa heitä suunnittelemaan ammatillista tulevaisuuttaan ja 
helpottaa heidän sopeuttamistaan yhteiskuntaan;·

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 185
31 a kohta (uusi)

31 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota vammaisten 
lasten sopeuttamiseen huolehtien heidän sosiaalisesta integroitumisestaan jo 
kouluaikana ja samalla parantaen terveiden lasten kykyä suhtautua vammaisuuteen 
ja sosiaalisiin eroavaisuuksiin;
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Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 186
32 kohta

32. pyytää puuttumaan tarmokkaammin syrjintään, sosiaaliseen monimuotoisuuteen, 
suvaitsevaisuuden opetukseen kouluissa, terveiden elämäntapojen opettamiseen 
sekä alkoholin ja huumeiden käyttöön;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 187
32 kohta

32. pyytää puuttumaan tarmokkaammin elintarvikevalistukseen, alkoholin väärinkäyttöön,
huumeiden leviämiseen ja lääkkeiden väärinkäyttöön liittyviin ongelmiin;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 188
32 kohta

32. pyytää puuttumaan tarmokkaammin elintarvikevalistukseen, alkoholin väärinkäytön
ja huumeriippuvuuden torjuntaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 189
32 kohta

32. pyytää puuttumaan tarmokkaammin elintarvikevalistukseen, alkoholin väärinkäyttöön 
ja huumeiden leviämiseen liittyviin ongelmiin sekä asianmukaiseen ihmissuhteita ja 
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seksuaaliterveyttä koskevaan opetukseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hanna Foltyn-Kubicka

Tarkistus 190
32 a kohta (uusi)

32 a. korostaa, että seka-avioliitoissa on tärkeää kunnioittaa molempien vanhempien 
kansallista alkuperää, myös tapauksissa, joissa perhe on hajonnut, erityisesti silloin 
kun lasten tapaamisoikeudelle on asetettu rajoituksia;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Hanna Foltyn-Kubicka

Tarkistus 191
32 b kohta (uusi)

32 b. vaatii jäsenvaltioita poistamaan kaikki kansallisuuseroihin perustuvat esteet 
vanhempien oikeudelta tavata lapsiaan, erityisesti silloin kun asia liittyy oikeuteen 
puhua muuta kuin kyseisen maan virallista kieltä; katsoo, että monikansallisille 
perheille vanhempien välisten kiistojen vuoksi asetettujen rajoitusten poistamisen 
tulisi johtaa oikeuteen puhua lapsen ja aikuisen valitsemaa kieltä ottaen 
asianmukaisesti huomioon tuomioistuimen mahdollisesti asettaman vaatimuksen 
tapaamisten valvomisesta;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Ona Juknevičienė

Tarkistus 192
32 a kohta (uusi)

32 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään voimakkaampiin toimiin yhä yleistyvän lasten 
huumeiden, muiden päihteiden ja alkoholin käytön torjumiseksi;

Or. lt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 193
32 a kohta (uusi)

32 a. kehottaa kääntämään oikeudellisen todistustaakan ympäri siten, että lasten 
ympäristöön päästettävät tuotteet eivät saa olla vaarallisia terveydelle ja että:

– kaikki nykyiset ja tulevat raja-arvot on asetettava vauvoja ja pieniä lapsia silmällä 
pitäen,

– on tutkittava ja arvioitava ympäristövaikutusten hormonaalisia, neurologisia, 
psykologisia ja immunologisia seurauksia,

– kaikkeen kaupunki- ja liikennesuunnitteluun on otettava mukaan 
lapsiystävällisyystestit,

– leluihin on saatava merkinnät, jos niitä ei ole tuotettu lapsityövoimalla;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 194
32 b kohta (uusi)

32 b. kiinnittää huomiota erityisesti lasten ylipainoisuuden huolestuttavaan 
lisääntymiseen Euroopassa; korostaa, että arvioiden mukaan Euroopassa on 
21 miljoonaa ylipainoista lasta ja luku kasvaa vuosittain 400 000 lapsella; kehottaa 
komissiota antamaan ehdotuksia aggressiivisen ja harhaanjohtavan mainonnan 
sääntelemiseksi ja ruokajalosteiden ravintosisältöä koskevien merkintöjen 
parantamiseksi, jotta tähän kasvavaan ylipaino-ongelmaan voitaisiin puuttua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 195
Otsikko (32 kohdan jälkeen)

Lapset, joiden vanhemmat ovat siirtolaisia, turvapaikanhakijoita tai pakolaisia

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 196
33 kohta

33. pyytää kiinnittämään erityistä huomiota pakolaislasten, turvapaikkaa hakevien lasten 
ja kiertolaislasten tilanteeseen (poistetaan), jotta varmistetaan, että heidän 
oikeuksiaan ja erityistarpeitaan kunnioitetaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 197
33 kohta

33. pyytää kiinnittämään erityistä huomiota kiertolaiselämän vaikutuksista myös niiden 
lasten tilanteeseen, joiden vanhemmat ovat turvapaikanhakijoita, pakolaisia tai 
laittomia siirtolaisia, jotta tällaiset lapset eivät joutuisi kärsimään kielteisistä 
jälkivaikutuksista tilanteessa, josta he eivät ole itse vastuussa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 198
33 kohta

33. pyytää kiinnittämään erityistä huomiota siirtolaislasten tilanteeseen, joiden 
vanhemmat ovat turvapaikanhakijoita, pakolaisia tai laittomia siirtolaisia, jotta tällaiset 
lapset voivat toteuttaa oikeuksiaan vanhempiensa oikeudellisesta asemasta 
riippumatta eivätkä joutuisi kärsimään kielteisistä jälkivaikutuksista tilanteessa, josta 
he eivät ole itse vastuussa;

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 199
33 kohta

33. pyytää kiinnittämään erityistä huomiota siirtolaislasten tilanteeseen, joiden 
vanhemmat ovat turvapaikanhakijoita, pakolaisia tai laittomia siirtolaisia, jotta tällaiset 
lapset eivät joutuisi kärsimään kielteisistä jälkivaikutuksista tilanteessa, josta he eivät 
ole itse vastuussa, sekä pyytää huolehtimaan erityisesti perheiden koossa 
pysymisestä;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 200
33 a kohta (uusi)

33 a. katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kaikissa maahanmuuttotilanteissa 
yksin saapuviin lapsiin, koska järjestäytynyt rikollisuus käyttää kaikki keinot 
saadakseen hyväksikäytettävän lapsen maahan; kehottaa jäsenvaltioita 
varovaisuuteen ja huolehtimaan siitä, että lastensuojelua koskevaa politiikkaa 
noudatetaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 201
33 a kohta (uusi)

33 a. kehottaa jäsenvaltioita myöntämään kaikille lapsille ilmaisen tai edullisen 
mahdollisuuden heidän ikäänsä sopivien leikki- ja liikuntatilojen käyttämiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Tarkistus 202
33 a kohta (uusi)

33 a. pyytää maahanmuuttajalapsille oikeutta opetukseen sekä ohjelmien ja resurssien 
luomista kulttuurien välisestä näkökulmasta kiinnittäen erityistä huomiota 
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tilanteisiin, joissa lapset ovat haavoittuvaisia ja joissa lapsilla ei ole ketään 
seuranaan, sekä laatimaan strategian lasten muuton ehkäisemiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 203
34 kohta

34. toivoo, että niiden uusien säädösten antamisessa yhteispäätöksellä, joihin yhteinen 
turvapaikkajärjestelmä perustuu, lapsen oikeuksien suojelu on huomioitu ja että 
erityisiä toimenpiteitä kehitetään ottaen huomioon lasten haavoittuvaisuus ja että 
niillä erityisesti tarjotaan lapsille riittävä pääsy turvapaikkajärjestelmään, ohjausta 
lapsia koskeviin menettelyihin, riittävästi huomiota turvapaikkaa hakevaan 
perheeseen kuuluvan lapsen turvapaikan yksittäisille perusteille sekä perheiden 
yhdistämisen laajemmalle soveltamisalalle turvapaikkajärjestelmän puitteissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 204
34 a kohta (uusi)

34 a. kiinnittää huomiota molemmista vanhemmistaan tai aiemmista laillisista tai 
tavanomaisista holhoojistaan erotettujen siirtolaislasten erityistilanteeseen ja pyytää 
harkitsemaan tarvetta EU:n erityistoimeen, joka koskisi kaikkien yksin olevien 
lasten oikeutta apuun, oikeutta maahanpääsyyn, holhoojien nimittämistä ja asemaa, 
oikeutta tulla kuulluksi, vastaanotto-olosuhteita ja toimia perheen jäljittämiseen 
sekä mahdollisesti myös kestäviä ratkaisuja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 205
34 a kohta (uusi)

34 a. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia tekemään kaikkensa 
varmistaakseen, että lapsilla on terveellinen fyysinen ympäristö, kun otetaan 
huomioon saastumisen ja kehnojen elinolojen vaikutukset nuoriin; katsoo, että 
lasten oppimisympäristöön olisi kiinnitettävä riittävää huomiota, ja asiaa koskevat 
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normit olisi otettava käyttöön;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Bauer

Tarkistus 206
35 kohta

35. kiinnittää huomiota sellaisten lasten erityistilanteeseen, (poistetaan) joiden syntymästä 
ei ole ilmoitettu viranomaisille, ja katsoo, että heihin on sovellettava erityistoimia 
ottaen aina huomioon lapsen ensisijainen etu sellaisena kuin Yhdistyneiden 
Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun on sen määritellyt;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 207
35 kohta

35. kiinnittää huomiota sellaisten lasten erityistilanteeseen, jotka ovat ilman huoltajaa, 
joilla ei ole kansalaisuutta ja joiden syntymästä ei ole ilmoitettu viranomaisille, ja 
katsoo, että heihin on sovellettava erityistoimia ottaen aina huomioon lapsen 
ensisijainen etu sellaisena kuin lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus ja
Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto ovat sen 
määritelleet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 208
35 kohta

35. kiinnittää huomiota erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin, joilla ei ole 
mukana seuraavaa aikuista tai kansalaisuutta ja joiden syntymästä ei ole ilmoitettu 
viranomaisille; katsoo, että jäsenvaltioiden on sovellettava heihin erityistoimia 
ottaen aina huomioon lapsen ensisijainen etu sellaisena kuin Yhdistyneiden 
Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu on sen määritellyt;



AM\681906FI.doc 69/74 PE393.850v01-00

FI

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 209
35 a kohta (uusi)

35 a. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuuksia EU:n kansalaisuuden tarjoamiseksi 
EU:n alueella syntyville lapsille vanhempien oikeudellisesta asemasta riippumatta;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 210
35 a kohta (uusi)

35 a. muistuttaa, että siirtolaislasten vapauden riistämisen pitää olla poikkeuksellinen 
toimenpide; korostaa, että perheidensä kanssa tulevien lasten vapauden riistämiseen 
on turvauduttava vasta viimeisenä ja mahdollisimman lyhytaikaisena keinona ja jos 
tämä on lapsen parhaan edun mukaista lapsen oikeuksien yleissopimuksen 37 
artiklan b kohdan mukaisesti, ja että ilman huoltajaa maahan tulleilta lapsilta ei 
pidä riistää vapautta tai palauttaa heitä kotimaahansa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 211
35 b kohta (uusi)

35 b. muistuttaa, että siirtolaislapsilla on oikeus opetukseen ja hauskanpitoon;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 212
35 a kohta (uusi)

35 a. pitää myönteisenä lapsiasiainvaltuutetun virkaa, ja kehottaa kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita helpottamaan kyseisen viran perustamista kansallisella ja paikallisella 
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tasolla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 213
Otsikko (uusi)

Lasten oikeus saada tietoja

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 214
35 a kohta (uusi)

35 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan tehokkaan järjestelmän 
varmistamaan, että kotona ja koulussa lapsille kerrotaan ikään ja henkiseen 
kehitystasoon suhteutettuna heidän oikeuksistaan ja niiden käyttämisestä;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 215
35 b kohta (uusi)

35 b. kiinnittää huomiota siihen, että vanhempien ja opetusalan ammattilaisten valmiudet 
ja koulutus ovat elintärkeitä, jotta lapset voivat saada tietoja ja käyttää oikeuksiaan 
tehokkaasti;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Magda Kósáné Kovács

Tarkistus 216
35 c kohta (uusi)

35 c. kiinnittää huomiota painetun ja sähköisen median vastuuseen lasten oikeuksien 
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edistämisessä;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 217
Otsikko (35 kohdan jälkeen) (uusi)

Lapset ja demokratia

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 218
35 a kohta (uusi)

35 a. korostaa, että lapsilla on oikeus kasvaa vapaassa ja avoimessa yhteiskunnassa, jossa 
kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta ja jossa kuolemanrangaistuksia 
ei panna täytäntöön etenkään alaikäisten henkilöiden kohdalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 219
35 b kohta (uusi)

35 b. korostaa, että lasten asema epädemokraattisissa valtioissa on erittäin uhanalainen 
ja kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota tähän ihmisryhmään;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 220
35 c kohta (uusi)

35 c. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuuksia nostaa lasten ja nuorten poliittista 
tietoisuutta sellaisissa kolmansissa maissa, joissa demokratiaa rajoitetaan, jotta 
nämä nuoret voivat kehittyä poliittisesti aktiivisiksi kansalaisiksi;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 221
35 d kohta (uusi)

35 d. kehottaa komissiota korostamaan, miten tärkeää on antaa nuorille mahdollisuus 
ilmaista mielipiteensä vapaaehtoisesti (poliittisten) nuorisojärjestöjen kautta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 222
35 e kohta (uusi)

35 e. kehottaa komissiota korostamaan, miten tärkeää on antaa nuorille mahdollisuus 
ilmaista mielipiteensä vapaaehtoisesti (poliittisten) nuorisojärjestöjen kautta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 223
35 f kohta (uusi)

35 f. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita pitämään perheväkivaltaa nähnyttä lasta rikoksen 
uhrina;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 224
35 g kohta (uusi)

35 g. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan kunnian vuoksi tehtyjä rikoksia vastaan, olipa 
niiden syy sitten homoseksuaalisuus, uskonto tai sukupuoli-identiteetti, järjestetyt 
avioliitot tai avioliitot alaikäisten kanssa;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 225
Otsikko (35 kohdan jälkeen) (uusi)

Terveys

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 226
35 h kohta (uusi)

35 h. kehottaa jäsenvaltioita antamaan sukupuolivalistusta, tiedotusta ja neuvontaa 
seksuaalisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi sekä epätoivottujen raskauksien 
ja HIV/AIDSin ja muiden sukupuolitautien leviämisen ehkäisemiseksi; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 227
35 i kohta (uusi)

35 i. helpottaa erilaisten ehkäisyvälineiden saatavuutta ja niitä koskevien tietojen 
saamista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Maria Gomes

Tarkistus 228
36 kohta

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioille sekä hallitustenväliselle L'Europe de l'Enfance (lasten Eurooppa) 
-ryhmälle, lasten kansallisten tarkkailijoiden eurooppalaiselle verkolle 
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(ChildONEurope), Euroopan neuvostolle, YK:n Lapsen oikeuksien komitealle, 
UNICEFille, Kansainväliselle työjärjestölle (ILO), YK:n pakolaisasiain 
päävaltuutetulle (UNCHR) ja Maailman terveysjärjestölle (WHO).

Or. en
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