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Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Evelyne Gebhardt

Módosítás: 1
4. bevezető hivatkozás

- tekintettel a 2007. június 21-i és 22-i brüsszeli Európai Tanács határozatára, mely 
szerint jogilag kötelező érvénnyel kell felruházni az Alapjogi Chartát, amelynek 
kifejezetten a „gyermekek jogaival” foglalkozó 24. cikke egyebek mellett 
megállapítja, hogy „Mind a közhatóságok, mind a magánintézmények gyermekekkel 
kapcsolatos tevékenységeiben az elsődleges szempont a gyermekek jól felfogott 
érdeke kell, hogy legyen”, továbbá hogy mindenek felett el kell ismerni a gyermekek 
mindkét szülőhöz való jogait – a rendszeres személyes kapcsolatok és közvetlen 
érintkezés útján –, például a gyermekek jogellenes elvitelével kapcsolatos ügyekben 
a központi hatóságok közötti javított együttműködésen keresztül,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 2
6a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az 1994 szeptemberében Kairóban tartott Nemzetközi Népesedési és 
Fejlesztési Konferencián elfogadott ENSZ cselekvési programra,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 3
6a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az 1994 szeptemberében Kairóban tartott Nemzetközi Népesedési és 
Fejlesztési Konferencián elfogadott ENSZ cselekvési programra,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Evelyne Gebhardt

Módosítás: 4
8a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európai Parlament nemzetközi szülői gyermekrablással foglalkozó 
közvetítő 2007. március 1-jei időközi jelentésére, amely a gyermekek szülők általi 
jogellenes elvitelével kapcsolatos ügyek számának drasztikus emelkedésére hívja fel 
az Európai Bizottság, az Európai Parlament és más intézmények figyelmét;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 5
13. bevezető hivatkozás

- tekintettel az EU Alapjogi Szakértői Hálózatának a gyermekek jogairól szóló 
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tematikus vizsgálatára,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 6
14. bevezető hivatkozás

- tekintettel az Egyesült Nemzetek főtitkárának a gyermekek elleni erőszakról szóló 
tanulmányára, amelyet 2006. október 11-én, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén 
ismertettek,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 7
14a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az UNICEF-nek az emberkereskedelem gyermekáldozatainak védelméről 
szóló, 2006. szeptemberi iránymutatásaira,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 8
15a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az 1989. évi Gyermekjogi Egyezmény 34. és 35. cikkére, amelyek a 
gyermekeknek a nemi kizsákmányolás és a nemi erőszak valamennyi formája elleni 
védelmére vonatkoznak, valamint a gyermek elrablásának, eladásának vagy a velük 
való kereskedelemnek a megelőzésére törekszenek,

Or. en



PE393.850v01-00 4/79 AM\681906HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 9
A. preambulumbekezdés

A. mivel a Bizottság „Az EU gyermekjogi stratégiája felé” című közleményének 
elsődleges célkitűzése a gyermekjogok pozitív megerősítésének elősegítése –
mindenekelőtt ideértve a biztonságos körülmények között való felnevelkedéshez, a 
gondozáshoz, a családhoz, a szeretethez és a játékhoz, az egészséghez, az oktatáshoz, 
a társadalmi beilleszkedéshez, az esélyegyenlőséghez, a sporthoz és a tiszta és védett 
környezethez való jogot –, annak érdekében, hogy megvesse egy olyan, a gyermekek 
iránt jóakaratú és őket tekintetbe vevő társadalom alapjait, amelyben a gyermekek 
biztonságban érzik magukat és amelynek cselekvő tagjai.

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 10
A. preambulumbekezdés

A. mivel a Bizottság „Az EU gyermekjogi stratégiája felé” című közleményének 
elsődleges célkitűzése a gyermekjogok pozitív megerősítésének elősegítése –
mindenekelőtt ideértve a saját személyazonossághoz való jogot, a családhoz, a 
szeretethez és a játékhoz, az egészséghez, az oktatáshoz, a társadalmi 
beilleszkedéshez, az esélyegyenlőséghez, a sporthoz és a tiszta és védett környezethez 
való jogot –, annak érdekében, hogy megvesse egy olyan, a gyermekek iránt jóakaratú 
és őket tekintetbe vevő társadalom alapjait, amelyben a gyermekek biztonságban érzik 
magukat és amelynek cselekvő tagjai,

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 11
A. preambulumbekezdés

A. mivel a Bizottság „Az EU gyermekjogi stratégiája felé” című közleményének 
elsődleges célkitűzése a gyermekjogok pozitív megerősítésének elősegítése –
mindenekelőtt ideértve a családhoz, a szeretethez és a játékhoz, az egészséghez, az 
oktatáshoz, a társadalmi beilleszkedéshez, az esélyegyenlőséghez, a sporthoz és a 
tiszta és védett környezethez való jogot, valamint az ezekről való információszerzés 
jogát –, annak érdekében, hogy megvesse egy olyan, a gyermekek iránt jóakaratú és 
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őket tekintetbe vevő társadalom alapjait, amelyben a gyermekek biztonságban érzik 
magukat és amelynek cselekvő tagjai,

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 12
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel az Európai Unió alapjogi chartájának 24. cikke kimondja, hogy „Minden 
gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és 
közvetlen kapcsolatot tartson fenn, kivéve, ha ez az érdekeivel ellentétes”,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 13
B. preambulumbekezdés

B. mivel az Alapjogi Charta 24. cikkének és az ENSZ gyermekjogi egyezménye egyik 
alapvető elvének megfelelően fontos, hogy minden gyermek – nemtől függetlenül –
képes legyen véleményét szabadon kifejezni és hogy e véleményt valamennyi őket 
érintő kérdésben figyelembe vegyék; mivel ez abszolút és nem korlátozható jog és 
mivel meg kell találni a kommunikáció módját valamennyi gyermeknél, még 
azoknál a gyermekeknél is, akik a felnőttek számára nehezen érthető módon fejezik 
ki magukat, például a nagyon fiatal gyermekek, a fogyatékkal élő gyermekek és a 
nyelvet tőlünk eltérően beszélő gyermekek,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 14
B. preambulumbekezdés

B. mivel az Alapjogi Charta 24. cikkének és az ENSZ gyermekjogi egyezménye 12. 
cikkének megfelelően fontos, hogy a gyermekek számára garantálják a „részvételi” 
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jogot abból a célból, hogy tapasztalatukat és véleményüket életkorukkal és 
érettségükkel összhangban valamennyi őket érintő kérdésben megfelelő súllyal 
figyelembe lehessen venni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 15
B. preambulumbekezdés

B. mivel az Alapjogi Charta 24. cikkének megfelelően fontos, hogy a gyermekek 
számára garantálják a „részvételi” jogot abból a célból, hogy életkoruknak és szellemi 
érettségüknek megfelelő módon és eszközökkel, tapasztalatukat és véleményüket 
valamennyi őket érintő kérdésben figyelembe lehessen venni,

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 16
C. preambulumbekezdés

C. mivel alapvető, hogy a gyermekjogok beillesztése és megóvása a velük kapcsolatos 
valamennyi uniós politikában megtörténjék (mainstreaming),

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 17
C. preambulumbekezdés

C. mivel alapvető, hogy a gyermekjogok beillesztése és védelme a velük közvetlenül 
vagy közvetetten kapcsolatos valamennyi uniós politikában megtörténjék 
(mainstreaming).

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 18
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel a gyermekek esetében szüleik szegénysége és társadalmi kirekesztettsége 
jogaik elérésének komoly akadályát képezik, és mivel számos egyéb olyan tényező is 
van, amely megakadályozza a gyermekeket jogaik megszerzésében, például a szülői 
szerepüket elégtelenül betöltő szülők, jogi ügyekben a gyermekek felnőttek általi 
képviseletének szükségessége vagy az a tény, hogy az egészségügyi ellátáshoz való 
jog csak a gyermek felett felügyeletet gyakorló személy beleegyezésével történhet,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 19
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel a felnőtteknek olyan kedvező feltételeket kell biztosítaniuk a gyermekek 
számára, amelyek lehetővé teszik, hogy hangot adjanak véleményüknek és így 
kifejezhessék azt és meghallgassák őket; mivel a felnőtteknek elő kell mozdítaniuk a 
gyermekek békés és barátságos megnyilvánulásait és arra kell buzdítaniuk őket, 
hogy más gyermekekkel érintkezzenek; mivel az idő lényeges tényező a nyílt 
hozzáálláshoz és a gyermekek véleménye – nemcsak meghatározott eseményeken 
való – kifejezésének biztosításához vezető körülmények megteremtésében és mivel 
ezt a nyilvános programok finanszírozásában is figyelembe kell venni,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Hanna Foltyn-Kubicka

Módosítás: 20
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel a gyermekek rendes szellemi és fizikai fejlődése csak szerető, gondoskodó és 
tiszteletteljes légkörben lehetséges, ami egészséges családi környezetben biztosítható 
a leginkább,

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 21
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel az EU-n belül továbbra is probléma a gyermekek jogaival való visszaélés, a 
gyermekek elleni erőszak és az illegális örökbefogadás, prostitúció, illegális munka, 
kényszerházasság, koldulás céljából vagy más célból történő gyermekkereskedelem,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 22
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel egyre több gyermek szenved krónikus betegségektől – mint például a 
neurodermititis és az allergiák –, valamint légzőszervi megbetegedésektől és a zajtól,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 23
Cb. preambulumbekezdés (új)

Cb. mivel a gyermekek környezetvédelmi jogai szerepelnek az ENSZ gyermekjogi 
egyezményében,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 24
Cc. preambulumbekezdés (új)

Cc. mivel Svédországban és Ausztriában létrehozták a gyermekekkel foglalkozó 
ombudsman tisztségét,
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 25
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság kezdeményezését, amely nagyon világosan hangot ad annak, hogy 
a gyermekekre és a felnőttekre egyaránt vonatkozik az alapvető emberi jogokról 
szóló valamennyi egyezmény, és ugyanígy egy sor olyan kiegészítő jog is, amelyek az 
ENSZ gyermekjogi egyezményében szerepelnek, amelyet a gyermekek és a fiatalok 
különleges helyzetére való különös hivatkozással hoztak létre;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 26
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság kezdeményezését, amely nagyon világosan hangot ad annak a 
szándéknak, hogy elismerést kapjon a gyermekjogok azon sajátos jellege, amely 
megkülönbözteti őket az alapjogok általánosabb problematikájától, amelyekbe 
egyébként – teljes alanyi jogokként – szervesen beletartoznak;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 27
1a. bekezdés (új)

1a. üdvözli az Európai Tanács június 23-i következtetéseit, amelyekben kimondták, 
hogy a gyermekek jogait az Európai Unió egyik célkitűzéseként beépítik az EU új 
reformszerződésébe;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 28
2a. bekezdés (új)

2a. megállapítja, hogy a gyermekeknek az ENSZ gyermekjogi egyezményében 
megállapított jogai valamennyi, 18. életévét be nem töltött személyre vonatkoznak, 
továbbá hogy el kell ismerni a serdülőknek a szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal kapcsolatos egyedi szükségleteit;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 29
3. bekezdés

3. üdvözli, hogy a Bizottságot útjára indította a Fórumot, amely tömöríti a tagállamok, az 
Európai Parlament és a Bizottság, a nem kormányzati szervezetek (NGO-k), a 
gyermekjogok területén tevékenykedő nemzeti és nemzetközi szervezetek képviselőit, 
és magukat a gyermekeket is; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
gyermekek részvételét a Fórum egyik fő céljának tartsák 2007-től kezdve, a 
gyermekek döntéshozatali folyamatokban való részvételére irányuló 
kötelezettségvállalás teljesítése érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 30
3. bekezdés

3. üdvözli, hogy a Bizottságot útjára indította a Fórumot, amely tömöríti a tagállamok, az 
Európai Parlament és a Bizottság, a nem kormányzati szervezetek (NGO-k), a 
gyermekjogok területén tevékenykedő nemzetközi szervezetek képviselőit; 
hangsúlyozza a tagállamokban a gyermekekért és fiatalokért felelős személyek e 
Fórumban való részvételre történő meghívásának fontosságát; üdvözli azt is, hogy 
maguk a gyermekek is részt vehetnek e Fórumban;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 31
3. bekezdés

3. üdvözli, hogy a Bizottságot útjára indította a Fórumot, amely tömöríti a tagállamok, az 
Európai Parlament és a Bizottság, a nem kormányzati szervezetek (NGO-k), a 
gyermekjogok területén tevékenykedő nemzetközi szervezetek képviselőit, és magukat 
a gyermekeket is; de sürgeti, hogy – a szülőknek a gyermekek jólétének 
biztosításában játszott alapvető szerepére tekintettel – a szülői és családi 
egyesületeket is kérjék fel, hogy csatlakozzanak e szervezethez;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Módosítás: 32
3. bekezdés

3. üdvözli, hogy a Bizottságot útjára indította a Fórumot, amely tömöríti a tagállamok, az 
Európai Parlament és a Bizottság, a nem kormányzati szervezetek (NGO-k), a 
gyermekjogok területén tevékenykedő nemzetközi szervezetek képviselőit, és magukat 
a gyermekeket is; hangsúlyozza a részvétel olyan egyedi formái ösztönzésének 
fontosságát, amelyekben nem kísérlik meg a gyermekek véleményének alakítását és 
amelyekben a gyermekek szabadon és anélkül fejezhetik ki véleményüket, hogy 
annak a cselekvési képességük feletti, felnőtt részéről történő ellenőrzésből eredő
következményei lennének;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Evelyne Gebhardt

Módosítás: 33
4. bekezdés

4. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a gyermekjogokkal kapcsolatos 
specifikus költségvetési tétel létrehozása céljából, amely lehetővé tenné a Fórum, 
valamint az olyan kísérleti projektek finanszírozását, mint (törlés) egy, a tagállamok
központi hatóságainak képviselőiből álló, állandó koordinációs testület, amelyet a 
központi hatóságok közötti együttműködés nyomon követésére és – szükség esetén –
a gyermekek jogellenes elvitelével kapcsolatos esetek számának csökkentése 
érdekében az együttműködés kialakítására hatalmaznak fel;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 34
4. bekezdés

4. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a gyermekjogokkal kapcsolatos 
specifikus költségvetési tétel létrehozása céljából, amely lehetővé tenné a Fórum, a 
gyermekek részvételének és a közlemény végrehajtásával kapcsolatos munkának a
finanszírozását, továbbá kötelezettséget vállal egy, a gyermekek jogaira vonatkozó, 
specifikus költségvetési tétel támogatására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 35
4. bekezdés

4. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a gyermekjogokkal kapcsolatos 
specifikus költségvetési tétel létrehozása céljából, amely lehetővé tenné a Fórum –
beleértve a gyermekek Fórumban való részvételének és olyan gyermekspecifikus 
projekteknek a finanszírozását, mint az európai „gyermekrablási” gyorsriasztási 
rendszer;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 36
4. bekezdés

4. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a gyermekjogokkal kapcsolatos 
specifikus költségvetési tétel létrehozása céljából, amely lehetővé tenné a Fórum, 
valamint az olyan kísérleti projektek finanszírozását, mint az európai 
„gyermekrablási” gyorsriasztási rendszer, beleértve az e területen működő nem 
kormányzati szervezetek hálózatainak támogatását is;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 37
4. bekezdés

4. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a gyermekjogokkal kapcsolatos 
specifikus költségvetési tétel létrehozása céljából, amely lehetővé tenné a Fórum és 
(törlés) kísérleti projektek, valamint az európai „gyermekrablási” gyorsriasztási 
rendszer finanszírozását;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 38
4a. bekezdés (új)

4a. pénzügyi eszközökkel támogatott, hatékony nyomon követési rendszerre, továbbá 
éves jelentésekre szólít fel a gyermekek jogairól szóló közleményben és a közelgő 
gyermekjogi stratégiában szereplő kötelezettségvállalások végrehajtásának 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 39
4a. bekezdés (új)

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy 2008-tól kezdve kétévente dolgozzon ki egy átfogó, a 
gyermekekről és a fiatalokról szóló európai uniós jelentést;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Ona Juknevičienė

Módosítás: 40
4a. bekezdés (új)

4a. üdvözli a Bizottság arra irányuló tervét, hogy egy, az egész Unióra kiterjedő 
telefonos gyermek-segélyvonalat hoz létre és hangsúlyozza, hogy e szolgáltatásnak 
ingyenesnek és napi 24 órán keresztül elérhetőnek kell lennie; felszólítja a 
tagállamokat, hogy információs intézkedéseken keresztül tájékoztassák a 
gyermekeket e szolgáltatás használatának lehetőségéről;

Or. lt

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Módosítás: 41
5. bekezdés

5. üdvözli, hogy a Bizottságot létrehozott egy szolgálatközi csoportot, továbbá 
koordinátort nevezett ki a gyermekkorúak jogai érdekében, s szeretné, ha az Európai 
Parlamenten belül is létrejönne egy – a Bizottság csoportjával együttműködő –
koordinációs csoport a gyermekjogokkal kapcsolatos valamennyi parlamenti 
kezdeményezés és tevékenység összehangolására és ésszerűsítésére; szeretné, ha ezek 
a szervezetek a mondottakon túlmenően garantálnák az információk és a jó 
gyakorlatok hálózatszerű kicserélését is a néhány tagállam által végrehajtott, 
gyermekekre vonatkozó nemzeti stratégiai tervekkel kapcsolatban;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 42
5. bekezdés

5. üdvözli, hogy a Bizottságot létrehozott egy szolgálatközi csoportot, továbbá 
koordinátort nevezett ki a gyermekkorúak jogai érdekében, s szeretné, ha az Európai 
Parlamenten belül is létrejönne egy koordinációs csoport a gyermekjogokkal 
kapcsolatos valamennyi parlamenti kezdeményezés és tevékenység összehangolására 
és ésszerűsítésére; azon a véleményen van, hogy e szervezeteknek a mondottakon 
túlmenően – többek között a gyermekek részvételével – garantálniuk kell az 
információk és a jó gyakorlatok hálózatszerű kicserélését is.

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 43
5. bekezdés

5. üdvözli, hogy a Bizottságot létrehozott egy szolgálatközi csoportot, továbbá 
koordinátort nevezett ki a gyermekkorúak jogai érdekében, s szeretné, ha az Európai 
Parlamenten belül is létrejönne egy koordinációs csoport a gyermekjogokkal 
kapcsolatos valamennyi parlamenti kezdeményezés és tevékenység összehangolására 
és ésszerűsítésére; szeretné, ha ezek a szervezetek a mondottakon túlmenően 
garantálnák az információk és a jó gyakorlatok hálózatszerű kicserélését is; felszólítja 
e szervezeteket arra, hogy létesítsenek közvetlen kapcsolatot a gyermekek és a 
fiatalok vezette szervezetekkel a gyermekek őket érintő valamennyi döntés 
meghozatalában való értelmes és hatékony részvételének kidolgozása, végrehajtása 
és nyomon követése érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 44
6. bekezdés

6. érdeklődéssel várja, hogy a Bizottság 2008-ban közzétegye a gyermekek jogait 
érintő, jelenlegi EU-s fellépések hatását értékelő tanulmányát és egy olyan 
konzultációs dokumentumot, amelynek célja, hogy meghatározza az EU gyermekek 
jogaira vonatkozó jövendő fellépésének nagy prioritásait, az EU bel- és 
külpolitikájában egyaránt, és kéri, hogy vegye figyelembe a Save the Children és a 
Plan International által 2007 elején mintegy ezer gyermek körében elvégzett 
konzultáció eredményeit, amelynek nyomán kiderült, hogy az általuk prioritásnak 
tekintett kérdések az ellenük elkövetett erőszak, az őket sújtó megkülönböztetés, 
társadalmi kirekesztés és rasszizmus, a kábítószerek, az alkohol és a dohányzás 
hatásai, a gyermekprostitúció és gyermekkereskedelem, továbbá a 
környezetvédelem;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 45
6. bekezdés

6. érdeklődéssel várja, hogy a Bizottság 2008-tól közzétegyen egy olyan konzultációs 
dokumentumot, amelynek célja, hogy meghatározza az EU gyermekek jogaira 
vonatkozó jövendő fellépésének nagy prioritásait egy fehér könyv elfogadása 
céljából, és kéri, hogy vegye figyelembe a Save the Children és a Plan International 
által 2007 elején mintegy ezer gyermek körében elvégzett konzultáció eredményeit, 
amelynek nyomán kiderült, hogy az általuk prioritásnak tekintett kérdések az ellenük 
elkövetett erőszak, az őket sújtó megkülönböztetés, társadalmi kirekesztés és 
rasszizmus, a kábítószerek, az alkohol és a dohányzás hatásai, a gyermekprostitúció és 
gyermekkereskedelem, továbbá a környezetvédelem1. E prioritást élvező egyedi 
kérdéseken túlmenően a stratégia átfogó céljának a gyermekek részvételhez és 
befolyásoláshoz való jogának kell lennie. Ennélfogva felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy olyan folyamatot, amelyen keresztül valamennyi érintett érdekelt 
fél – beleértve a gyermekeket is – részt tud venni az EU gyermekjogi stratégiájához 
vezető konzultációban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 46
6. bekezdés

6. érdeklődéssel várja, hogy a Bizottság 2008-tól közzétegyen egy olyan konzultációs 
dokumentumot, amelynek célja, hogy meghatározza az EU gyermekek jogaira 
vonatkozó jövendő fellépésének nagy prioritásait, és kéri, hogy vegye figyelembe a 
Save the Children és a Plan International által 2007 elején mintegy ezer gyermek 
körében elvégzett konzultáció eredményeit, amelynek nyomán kiderült, hogy az 
általuk prioritásnak tekintett kérdések az ellenük elkövetett erőszak, az őket sújtó 
megkülönböztetés, társadalmi kirekesztés és rasszizmus, a kábítószerek, az alkohol és 
a dohányzás, valamint a túlzott mértékű gyógyszerfogyasztás hatásai, a 
gyermekprostitúció és gyermekkereskedelem, továbbá a környezetvédelem;

Or. it

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 47
6a. bekezdés (új)

6a. reméli, hogy a 2008-ban közzéteendő konzultációs dokumentumot követően a 
Bizottság el fog fogadni egy fehér könyvet;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 48
6b. bekezdés (új)

6b. érdeklődéssel várja a Bizottságnak a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2003. évi kerethatározat tagállamok 
általi végrehajtásáról szóló jelentését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 49
6a. bekezdés (új)

6a. üdvözli azt a tényt, hogy a Bizottság elismeri, hogy a gyermekek – születésüktől 
felnőttkorukig – életük különböző fejlődési szakaszaiban igen eltérő igényekkel 
rendelkeznek. Emlékeztet a gyermekeknek az egészség elérhető legmagasabb szintjéhez 
való jogára és különösen a serdülők szexuális és reproduktív egészséghez, valamint a 
családtervezéssel kapcsolatos képzéshez és szolgáltatásokhoz való jogára; és ennélfogva 
annak a jövőbeli gyermekjogi stratégia elválaszthatatlan részét kell képeznie;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 50
7. bekezdés

7. kéri, hogy a gyermekjogok ENSZ gyermekjogi egyezményében meghatározott
védelmét illesszék be az Alapjogi Ügynökség többéves kerettervének prioritásai közé, 
s az ügynökség minél hamarabb hozzon létre együttműködési hálózatot az e területen 
működő nemzetközi szervezetekkel – különösen a gyermekügyi ombudsmanokkal és 
NGO-kkal – annak érdekében, hogy tapasztalatukat és a rendelkezésükre álló 
információkat teljes mértékben fel lehessen használni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 51
8. bekezdés

8. kéri a Bizottságot, az Alapjogi Ügynökséget és a tagállamokat, hogy dolgozzanak az 
EU-ban élő gyermekek helyzetével kapcsolatos összehasonlítható statisztikai adatok 
összegyűjtésének javításán, adott esetben az Eurostat feladatkörének kiterjesztésével, 
abból a célból, hogy minél több, sajátosan a gyermekekre vonatkozó mutatót 
vizsgáljon;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 52
8. bekezdés

8. kéri a Bizottságot, az Alapjogi Ügynökséget és a tagállamokat, hogy – az 
ENSZ megfelelő ügynökségeivel, a nemzetközi szervezetekkel és 
kutatóközpontokkal együttműködésben – dolgozzanak az EU-ban élő 
gyermekek helyzetével kapcsolatos statisztikai adatok összegyűjtésének 
javításán, adott esetben az Eurostat feladatkörének kiterjesztésével, abból a 
célból, hogy minél több, sajátosan a gyermekekre vonatkozó mutatót 
vizsgáljon;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 53
8. bekezdés

8. kéri a Bizottságot, az Alapjogi Ügynökséget és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak az EU-ban élő gyermekek helyzetével kapcsolatos statisztikai 
adatok összegyűjtésének javításán, adott esetben az Eurostat feladatkörének 
kiterjesztésével, abból a célból, hogy minél több, sajátosan a gyermekekre –
például a gyermekszegénységre és a társadalmi kirekesztésre – vonatkozó 
mutatókat dolgozzon ki és vizsgáljon. Biztosítani kell a gyermekek részvételét az 
adatgyűjtésben;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 54
8a. bekezdés (új)

8a. rendkívül fontosnak tartja, hogy a gyermekek számára gyermekbarát módon és 
megfelelő eszközökkel terjesszék a gyermekek jogaira vonatkozó információkat. 
Felszólítja a Bizottságot, hogy fejlesszen ki hatékony kommunikációs eszközöket –
beleértve egy gyermekbarát honlapot – az EU gyermekjogokkal kapcsolatban végzett 
munkájának reklámozására.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez és Iratxe García Pérez

Módosítás: 55
8a. bekezdés (új)

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy az EU-ban a gyermekek helyzetével kapcsolatos 
ismeretek javítása érdekében hozzon létre állandó és megosztott információs 
rendszert; felszólít továbbá az EU-ban a gyermekek helyzetére vonatkozó olyan 
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időszakos és rendszeres információs csatornák létrehozására és előmozdítására, 
mint például statisztikai jelentések, tanulmányok, valamint az információk és a 
helyes gyakorlatok cseréje;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 56
8a. bekezdés (új)

8a. felszólít arra, hogy a gyermekek jogai kapjanak főszerepet az EU külpolitikáiban és 
fellépéseiben, ideértve az európai szomszédsági politikáját és Oroszországgal 
meglévő stratégiai partnerségét – amint ez „Az Európai Unió cselekvési terve a 
külkapcsolatokban a gyermekek jogairól” című bizottsági munkadokumentumban 
szerepel, továbbá a bővítési folyamatban, elismerve, hogy e politikák hatékony 
eszközök arra, hogy lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek jogainak 
előmozdítására, és felszólítja a Bizottságot, hogy e lehetőségeket építse be az EU és a 
tagállamok külügyi munkálatainak egyedi célkitűzéseibe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 57
9. bekezdés

9. kéri, hogy vegyék tervbe az EU csatlakozását az Európa Tanács gyermekjogi 
egyezményeihez, többek között az emberi jogokról szóló európai egyezményhez és 
(törlés) az örökbefogadásról vagy a szexuális kizsákmányolásról és visszaélésekről 
szólókhoz, s szeretné, ha a Tanács elvi állásfoglalást fogadna el annak érdekében, 
hogy az EU a jövőben részt vehessen a jövőbeli – elsősorban a gyermekek védelméről 
szóló – egyezmények tárgyalásain;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 58
9. bekezdés

9. kéri, hogy vegyék tervbe az EU csatlakozását az ENSZ gyermekjogi egyezményéhez, 
valamint az Európa Tanács gyermekjogi egyezményeihez, így a gyermekjogok 
gyakorlásáról, az örökbefogadásról vagy a szexuális kizsákmányolásról és 
visszaélésekről szólókhoz, s szeretné, ha a Tanács elvi állásfoglalást fogadna el annak 
érdekében, hogy az EU a jövőben részt vehessen a jövőbeli – elsősorban a gyermekek 
védelméről szóló – egyezmények tárgyalásain;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 59
9. bekezdés

9. kéri, hogy vegyék tervbe az EU csatlakozását az Európa Tanács gyermekjogi 
egyezményeihez, így a gyermekjogok gyakorlásáról, az örökbefogadásról vagy a 
szexuális kizsákmányolásról és visszaélésekről szólókhoz, s szeretné, ha a Tanács elvi 
állásfoglalást fogadna el annak érdekében, hogy az EU a jövőben részt vehessen a 
jövőbeli – elsősorban a gyermekek jogairól szóló – egyezmények tárgyalásain;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 60
10. bekezdés

10. szeretné, ha megvizsgálnák annak lehetőségét, hogy az EU csatlakozzon az Egyesült 
Nemzetek gyermekek jogairól szóló egyezményéhez és a két, választható 
jegyzőkönyvhöz;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 61
11. bekezdés

11. felhívja valamennyi tagállamot, amelyek eddig ezt nem tették meg, hogy hozzák létre 
a gyermekek jogaiért felelős biztos posztját, amint arra az ENSZ Gyermekjogi 
Bizottsága felszólított;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 62
11. bekezdés

11. felhívja valamennyi tagállamot, amelyek eddig ezt nem tették meg, hogy hozzák létre 
a gyermekek jogaiért felelős biztos posztját a gyermekek jogai megvalósításának 
előmozdítása és az ENSZ 1989. évi gyermekek jogairól szóló egyezménye 
végrehajtásának elősegítése céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 63
11. bekezdés

11. sajnálatosnak tartja, hogy egyik tagállam sem hozta még létre a gyermekek (törlés)
jogaiért felelős ombudsman posztját, ahogyan ezt az ENSZ 1989. évi gyermekek 
jogairól szóló egyezménye előirányozza, és felszólítja azokat a tagállamokat, 
amelyek ezt még nem tették meg, hogy a lehető leggyorsabban tegyék meg ezt a 
lépést; azon a véleményen van, hogy az EU-nak a Gyermekügyi Ombusmanok 
Európai Hálózata részére pénzügyi és humán erőforrásokat kell rendelkezésre 
bocsátania, hogy a hálózat intenzívebben és az egész EU-ra kiterjedően tudja kezelni 
a gyermekek jogaival kapcsolatos kérdéseket;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Hanna Foltyn-Kubicka

Módosítás: 64
11a. bekezdés (új)

11a. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedést a szellemi 
fogyatékos gyermekek jogai – különösen a szabadsághoz, oktatáshoz és a bírósághoz 
való hozzáféréshez való joguk – betartásának biztosítására, valamint a kínzással és a 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal szembeni védelmükre;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 65
11a. bekezdés (új)

11a. felszólít valamennyi tagállamot annak biztosítására, hogy a gyermekek az őket 
érintő bírósági vagy kvázi bírósági eljárásokban hatékony, független képviselettel 
rendelkezzenek; a gyermekeknek továbbá törvényesen kijelölt gyámmal kell 
rendelkezniük, amennyiben nincs az e feladatok elvégzésére képes felelős, alkalmas 
és megfelelő felnőtt családtag;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 66
11a. bekezdés (új)

11a. hangsúlyozza, hogy – mivel a gyermekek, főként a fiatal gyermekek többségének 
gondozása családi környezetben történik – a gyermekjogi stratégiának tartalmaznia 
kell a családok jólétének előmozdítására irányuló rendelkezéseket; ennélfogva 
sajnálja, hogy a közlemény nem körvonalazza, hogy a családi jólét miként illeszthető 
be a gyermekjogi stratégiába;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Módosítás: 67
11a. bekezdés (új)

11a. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki és hajtson végre a gyermekek jogainak 
védelmére irányuló átfogó, több területre kiterjedő intézkedést a gyermekek számára 
a területközi igazságszolgáltatás és esélyegyenlőség elérése érdekében;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Françoise Castex

Módosítás: 68
11a. bekezdés (új)

11a. javasolja, hogy az Európai Unió határozza meg a „veszélyeztetett gyermek” 
fogalmát, amely kiterjed valamennyi gyermekre, akik olyan társadalmi helyzet 
áldozatai, amely szellemi vagy fizikai egészségüket veszélyezteti és/vagy a 
gyermekeket olyan bűncselekmények kockázatának teszi ki, amelynek akár 
szereplői, akár áldozatai;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Françoise Castex

Módosítás: 69
11b. bekezdés (új)

11b. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket (tájékoztató 
kampányok, a legjobb gyakorlatok cseréje stb.) a „veszélyeztetett gyermekekké” 
válás megelőzése, beleértve a fiatalkori bűnözés megelőzése érdekében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Françoise Castex

Módosítás: 70
11c. bekezdés (új)

11c. emlékeztet arra, hogy az oktatáshoz és a képzéshez való jog alapvető szociális jog, és 
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felszólít minden tagállamot és tagjelölt országot, hogy ezt a jogot a gyermek szociális 
és etnikai származásától, fizikai állapotától vagy a gyermek vagy szülei jogállásától
függetlenül biztosítsa;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 71
11a. bekezdés (új)

11a. felszólítja a tagállamokat, hogy igazítsák ki nemzeti választási rendszereiket annak 
biztosítása érdekében, hogy a nagycsaládok is részesülhessenek a fokozatos 
választási jogok előnyeiből;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 72
11b. bekezdés (új)

11b. felszólítja a tagállamokat, hogy igazítsák ki oktatási rendszereiket annak biztosítása 
érdekében, hogy a gyermekek ne legyenek kitéve a fejlettségi szintjüknek nem 
megfelelő oktatási tananyagnak; felszólítja a tagállamokat, hogy feltétel nélkül 
tartsák tiszteletben a szülők azon jogát, hogy megválaszthassák azt az oktatási típust, 
amelyet gyermekeiknek biztosítani kívánnak (az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának 26. cikke);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 73
11c. bekezdés (új)

11c. felszólítja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a több generáció együttélésére 
irányuló projekteket (többgenerációs otthonok) annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy a gyermekek idősek között nőhessenek fel, ugyanakkor pedig lehetővé téve, 
hogy az idősek élvezhessék egy társadalmi támogatási hálózat előnyeit, és hogy 
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ismereteik és tapasztalatuk megosztása révén hozzájáruljanak a gyermekek 
fejlődéséhez; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 74
Cím (a 11. bekezdés után)

NÉHÁNY PRIORITÁST ÉLVEZŐ TERÜLET A JÖVŐBELI GYERMEKJOGI 
STRATÉGIA VONATKOZÁSÁBAN

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 75
12. bekezdés

12. kijelenti, hogy a gyermekek elleni erőszak annak bármilyen formájában 
elfogadhatatlan, és emlékeztet (törlés) az Egyesült Nemzetek főtitkárának a 
gyermekekkel szembeni erőszak valamennyi formájának megelőzéséről és az arra 
adott reagálásról szóló tanulmányában szereplő, alapvető ajánlásokra; különösen 
elismeri a gyermekekkel szembeni erőszak valamennyi formája megtiltásának, a 
megelőző jellegű politikák előnyben részesítésének, az áldozatok támogatása 
érdekében az erőszak megtörténte után adott reakció megerősítésének, az elkövetők 
elszámoltathatóságának és az e rejtett problémára vonatkozó adatok gyűjtése és 
elemzése megerősítésének szükségességét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 76
12. bekezdés

12. kijelenti, hogy a gyermekek elleni erőszak annak bármilyen formájában 
elfogadhatatlan, és emlékeztet (törlés) az Egyesült Nemzetek főtitkárának a 
gyermekekkel szembeni erőszak valamennyi formájának megelőzéséről és az arra 
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adott reagálásról szóló tanulmányában szereplő, alapvető ajánlásokra; különösen 
elismeri a gyermekekkel szembeni erőszak valamennyi formája megtiltásának, a 
megelőző jellegű politikák előnyben részesítésének, az áldozatok támogatása 
érdekében az erőszak megtörténte után adott reakció megerősítésének, az elkövetők 
elszámoltathatóságának és az e rejtett problémára vonatkozó adatok gyűjtése és 
elemzése megerősítésének szükségességét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 77
12. bekezdés

12. kijelenti, hogy a gyermekek elleni erőszak annak bármilyen formájában 
elfogadhatatlan, olyan – egész Európára érvényes – jogszabályra szólít fel, amely 
tiltja az erőszak valamennyi formáját, beleértve a fizikai és megalázó büntetést is, az 
ártó jellegű hagyományokat és a nemi erőszakot illetve visszaélést – minden 
körülmények között, beleértve az otthoni előfordulást is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 78
12. bekezdés

12. kijelenti, hogy a gyermekek elleni erőszak annak bármilyen formájában 
elfogadhatatlan, és emlékeztet arra, hogy az Egyesült Nemzetek erőszakról szóló 
tanulmányában megfogalmazott egyik ajánlás – beleértve a tudatosság felkeltésének, 
tájékoztató és oktatási kampányok, a gyermekekkel foglalkozó és gyermekekért 
tevékenykedő szakmai csoportok kapacitásépítő tevékenységeinek, valamint a 
gyermekek elleni erőszak valamennyi formáját tiltó jogszabályi reform 
előmozdításával – a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, amit (törlés) a tagállamok, az 
Europol és az Eurojust közötti igazságügyi és rendőrségi együttműködés fokozásán 
keresztül fognak támogatni;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 79
12. bekezdés

12. kijelenti, hogy a gyermekek elleni erőszak annak bármilyen formájában 
elfogadhatatlan bűncselekmény, és emlékeztet arra, hogy az Egyesült Nemzetek 
erőszakról szóló tanulmányában megfogalmazott egyik ajánlás a megelőzésre helyezi 
a hangsúlyt, ami elsősorban a szociális szolgáltatások – különösen a családi 
közvetítési szolgáltatások – megerősítését, valamint a tagállamok, az Europol és az 
Eurojust közötti igazságügyi és rendőrségi együttműködés fokozását vonja maga után;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 80
12. bekezdés

12. kijelenti, hogy a gyermekek elleni erőszak annak bármilyen formájában 
elfogadhatatlan, és emlékeztet arra, hogy az Egyesült Nemzetek erőszakról szóló 
tanulmányában megfogalmazott egyik ajánlás a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, ami 
elsősorban a tagállamok, az Europol és az Eurojust közötti igazságügyi és rendőrségi 
együttműködés fokozását vonja maga után; megállapítja azonban, hogy itt az 
„erőszak” kifejezés nem foglalja magába a gyermekeknek a szüleik által szerető 
környezetben felelős módon alkalmazott, enyhe fizikai büntetését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 81
12. bekezdés

12. elítéli a gyermekekkel szembeni erőszak valamennyi formáját és emlékeztet arra, 
hogy az Egyesült Nemzetek erőszakról szóló tanulmányában megfogalmazott egyik 
ajánlás a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, ami elsősorban a tagállamok, az Europol és 
az Eurojust közötti igazságügyi és rendőrségi együttműködés fokozását vonja maga 
után;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hanna Foltyn-Kubicka

Módosítás: 82
12a. bekezdés (új)

12a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, a humanitárius szervezeteket és a 
gyermekjogi szervezeteket, hogy tegyenek különös erőfeszítéseket a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása és a családi erőszak elleni küzdelem érdekében, 
különösen azzal, hogy szorosabb ellenőrzést gyakorolnak a – bűncselekmények 
lényeges eszközévé vált – internetes információátadás felett;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 83
12a. bekezdés (új)

12a. támogatja az ENSZ főtitkára gyermekekkel szembeni erőszak megszüntetésével 
foglalkozó olyan különleges képviselőjének kinevezését, aki rendelkezik a 
gyermekekkel szembeni erőszak megszüntetése tekintetében vállalt, globális 
kötelezettségvállalások érvényesítéséhez szükséges megbízatással és forrásokkal;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 84
12a. bekezdés (új)

12a. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden hatékony és megfelelő 
intézkedést a gyermekekkel szembeni erőszak valamennyi formájának 
megszüntetése céljából, minden körülmények között, beleértve mindenfajta testi 
fenyítést, az ártó jellegű hagyományokat – úgymint a korai és kényszerházasságok, a 
női nemi szervek megcsonkítása, az ún. becsületbeli bűntettek –, a nemi erőszakot, 
kínzást és egyéb kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot és büntetést;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 85
12b. bekezdés (új)

12b. felszólítja a tagállamokat, hogy irányozzanak elő pénzeszközöket a szülőkre és 
szakmabeliekre irányuló oktatási és médiakampányokra a gyermekbarát jogi, orvosi 
és pszichológiai szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében; valamint hogy 
erősítsék meg a tagállamok, az Europol és az Eurojust közötti igazságügyi és 
rendőrségi együttműködést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 86
12a. bekezdés (új)

12a. hangsúlyozza, hogy a gyermekekkel szembeni szexuális kizsákmányolás és 
visszaélések területén megfelelő jogszabályi keretet kell kidolgozni és meg kell 
erősíteni a tagállamok, az Europol és az Eurojust, valamint valamennyi illetékes 
nemzetközi szervezet közötti igazságügyi együttműködést;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Módosítás: 87
13. bekezdés

13. kéri valamennyi intézményt és a tagállamokat, hogy vegyenek részt a 
gyermekkereskedelem, a pedofília és az internetes gyermekpornográfia elleni 
küzdelemben, és tegyenek meg minden, a 2004/68/IB kerethatározattal elfogadott 
közös minimumelvekre alapuló nemzeti jogszabály harmonizációjának befejezéséhez 
szükséges intézkedést, illetve (törlés) olyan új jogalkotási eszközök révén is, amelyek 
előirányozzák valamennyi köz- és magánszférabeli szereplő részvételét, ahogyan ezt a 
Bizottság „A számítógépes bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó általános politika 
felé” című közleménye is tartalmazza;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 88
13. bekezdés

13. kéri valamennyi intézményt és a tagállamokat, hogy vegyenek részt a 
gyermekkereskedelem, a pedofília, a gyermekekkel szembeni internetes szexuális 
visszaélések, a gyermekprostitúció és a gyermek-szexturizmus elleni küzdelemben, 
mindenekelőtt olyan új jogalkotási eszközök révén, amelyek előirányozzák 
valamennyi köz- és magánszférabeli szereplő részvételét, ahogyan ezt a Bizottság „A 
számítógépes bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó általános politika felé” című 
közleménye is tartalmazza;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 89
13. bekezdés

13. kéri valamennyi intézményt és a tagállamokat, hogy vegyenek részt a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása, a gyermekkereskedelem, a pedofília és az internetes 
gyermekpornográfia elleni küzdelemben, mindenekelőtt olyan új jogalkotási eszközök 
révén, amelyek előirányozzák valamennyi köz- és magánszférabeli szereplő 
részvételét, ahogyan ezt a Bizottság „A számítógépes bűnözés elleni küzdelemre 
vonatkozó általános politika felé” című közleménye is tartalmazza;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 90
13. bekezdés

13. kéri valamennyi intézményt és a tagállamokat, hogy vegyenek részt a 
gyermekkereskedelem, a gyermek-szexturizmus, a pedofília és az internetes 
gyermekpornográfia elleni küzdelemben, mindenekelőtt olyan új jogalkotási eszközök 
révén, amelyek előirányozzák valamennyi köz- és magánszférabeli szereplő 
részvételét, ahogyan ezt a Bizottság „A számítógépes bűnözés elleni küzdelemre 
vonatkozó általános politika felé” című közleménye is tartalmazza; emlékeztet a az 
emberkereskedelem elleni küzdelemről – integrált eljárás és cselekvési tervre 
irányuló javaslatok – szóló, 2006. november 16-i ajánlásaira, amelynek E. 
preambulumbekezdése a következő tíz évben az emberkereskedelem áldozatai 
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számának felére történő csökkentésével kapcsolatos célkitűzésre szólít fel, a 
folyamat azon átívelő céljával, hogy e bűncselekménytípust a lehető leggyorsabban 
és legátfogóbban szüntessék meg;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis és Katerina Batzeli

Módosítás: 91
13a. bekezdés (új)

13a. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az ENSZ gyermekjogi egyezményéhez 
csatolt, a gyermekkereskedelemről, a gyermekprostitúcióról és a 
gyermekpornográfiáról szóló jegyzőkönyv gyors ratifikálását;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 92
13a. bekezdés (új)

13a. felszólítja az EU intézményeit és a tagállamokat, hogy biztosítsák az 
emberkereskedelem áldozatainak teljes körű védelmét és támogatását, különös 
tekintettel arra, hogy megfelelő, tartós megoldást találjanak az emberkereskedelem 
gyermekáldozatai számára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 93
13a. bekezdés (új)

13a. felszólít valamennyi intézményt és a tagállamokat, hogy tevékenyen vegyenek részt a 
gyermekkereskedelem elleni küzdelemben a kizsákmányolás valamennyi formája 
vonatkozásában, beleértve a munkát (pl.: gyermekmunka1, kényszermunka, házi 
szolgaság, rabszolgaság, kvázi rabszolgaság és koldulás), kényszerházasságot, -

                                               
1 A gyermekmunka legrosszabb formájáról szóló 182. ILO-egyezmény a kereskedelmet közvetlenül a 
kizsákmányolás egyik legrosszabb formájaként említi.
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örökbefogadást és jogellenes tevékenységeket (pl.: kábítószer-kereskedelem, 
zsebtolvajlás); szexuális kizsákmányolást és a prostitúciót stb.;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 94
14. bekezdés

14. támogatja a Bizottság szándékát, mely szerint – a főbb hitelkártya-kibocsátó 
társaságokkal egyetértésben – tanulmányozza az olyan honlapok on line fizetési 
rendszerből való kizárásának vagy más korlátozások bevezetésének technikai 
megvalósíthatóságát, amelyek gyermekpornográfiai anyagokat értékesítenek 
elektronikus úton; egyúttal felszólít más gazdasági szereplőket – mint például a 
bankokat, pénzváltókat, internet-szolgáltatókat és kereső programok üzemeltetőit –, 
hogy aktívan vegyenek részt a gyermekpornográfia és a gyermekek kereskedelemi 
kizsákmányolásának más formái elleni küzdelemre irányuló erőfeszítésekben;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Hanna Foltyn-Kubicka

Módosítás: 95
14a. bekezdés (új)

14a. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy különösen az európai városokban a
pornográfia – gyermekek számára esetlegesen hozzáférhető – nyilvános 
megjelenítésének korlátozásával fokozzák a gyermekek megrontásának 
megelőzésére irányuló erőfeszítéseiket;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 96
14a. bekezdés (új)

14a. felszólítja a tagállamokat és az internetes szolgáltatókat, hogy a keresőprogramokkal 
foglalkozó társaságokkal és a rendőrséggel együttműködve érvényesítsenek olyan
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blokkoló technológiát, amely megakadályozza az internet-felhasználókat abban, 
hogy a gyermekekkel való szexuális visszaéléshez kapcsolódó, illegális oldalakhoz 
férjenek hozzá és amely megakadályozza, hogy a nyilvánosság gyermekekkel való 
szexuális visszaélés materiális ábrázolásához férjen hozzá;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez és Iratxe García Pérez

Módosítás: 97
15. bekezdés

15. a gyermekek jogai védelme érdekében javasolja megfelelő és hatékony szabályozó 
rendszer létrehozását a hozzáférés-szolgáltatók, a média (köz- és magántelevíziók,
reklámok, a sajtó, videojátékok, mobiltelefonok és az internet) továbbá iparágak 
számára, nevezetesen az ártalmas képek és tartalmak továbbításának (ideértve az 
elektronikus zaklatást is), valamint az erőszakos videójátékok forgalmazásának tilalma 
érdekében, mert ezek – amennyiben erőszakra és szexizmusra ösztönöznek – ártalmas 
hatással vannak a gyermekek testi-lelki fejlődésére;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 98
15. bekezdés

15. javasolja megfelelő és hatékony szabályozó rendszer létrehozását a hozzáférés-
szolgáltatók, köz- és magántelevíziók, továbbá az ipar közötti párbeszéddel, többek 
között az arról való megbizonyosodás céljából, hogy lehetséges-e megtiltani az 
ártalmas képek és tartalmak továbbítását (ideértve az elektronikus zaklatást is), 
valamint az erőszakos videójátékok forgalmazását, mert ezek – amennyiben erőszakra 
ösztönöznek – ártalmas hatással lehetnek a gyermekek testi-lelki fejlődésére;

Or. sv



AM\681906HU.doc 35/79 PE393.850v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 99
15. bekezdés

15. javasolja megfelelő, (törlés) hatékony és arányos szabályozó rendszer létrehozását a 
hozzáférés-szolgáltatók, köz- és magántelevíziók, továbbá iparágak számára, 
nevezetesen az ártalmas képek és tartalmak továbbításának (ideértve az elektronikus 
zaklatást is), valamint az erőszakos videójátékok forgalmazásának tilalma érdekében, 
mert ezek – amennyiben erőszakra ösztönöznek – ártalmas hatással vannak a 
gyermekek testi-lelki fejlődésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 100
15. bekezdés

15. javasolja megfelelő és hatékony szabályozó rendszer létrehozását a hozzáférés-
szolgáltatók, köz- és magántelevíziók, továbbá iparágak számára, nevezetesen az 
ártalmas képek és tartalmak továbbításának (ideértve az elektronikus zaklatást is), 
valamint az erőszakos videójátékok forgalmazásának tilalma érdekében, mert ezek –
amennyiben erőszakra ösztönöznek – ártalmas hatással vannak a gyermekek testi-lelki 
fejlődésére; ezen túlmenően aggodalommal hangsúlyozza a pornográf vagy a 
gyermekekkel szembeni visszaélésekkel kapcsolatos fényképek MMS-en keresztül 
történő cseréjének egyre fokozódó problémáját;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis és Katerina Batzeli

Módosítás: 101
15. bekezdés

15. javasolja megfelelő és hatékony szabályozó rendszer létrehozását a hozzáférés-
szolgáltatók, köz- és magántelevíziók, továbbá iparágak számára, nevezetesen az 
ártalmas képek és tartalmak továbbításának (ideértve az elektronikus zaklatást is), 
valamint az erőszakos videójátékok forgalmazásának tilalma érdekében, mert ezek –
amennyiben erőszakra ösztönöznek – ártalmas hatással vannak a gyermekek testi-lelki 
fejlődésére; támogatását fejezi ki az internet – főként gyermekek általi –
biztonságosabb használatának előmozdítására irányuló operatív és technikai 
intézkedések végrehajtásával kapcsolatos, biztonságosabb internetes program iránt;
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Or. el

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 102
15a. bekezdés (új)

15a. emlékeztet arra, hogy a számítógépes és videojátékok életkor alapján történő 
besorolásával kapcsolatos meglévő európai rendszert nemrégiben egy, az on-line 
játékokra vonatkozó, különös címkével egészítették ki; azon a véleményen van, hogy 
a Bizottságnak és a tagállamoknak ösztönözniük és nagyobb mértékben kell
támogatniuk a játékok címkézésével kapcsolatban az ilyen jellegű önszabályozást, 
annak érdekében, hogy jobban védjék a kiskorúakat a nem megfelelő tartalomtól és 
hogy tájékoztassák a szülőket a játékokhoz kapcsolódó esetleges kockázatokról, 
valamint hogy jó példákra hívják fel figyelmüket;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis és Katerina Batzeli

Módosítás: 103
15a. bekezdés (új)

15a. üdvözli a mobiltelefonok serdülők és gyermekek általi biztonságosabb használatára 
vonatkozó európai keret végrehajtásának elkezdését, amely keretet az ezen 
ágazatban működő EU-beli, vezető vállalatok önszabályozó kódexként fogadtak el és 
amelyet megfelelő nemzeti önszabályozó kódexek elfogadása fog követni; 
hangsúlyozza, hogy ez a keret az első fontos lépés a kiskorúak mobiltelefonok 
használatából eredő, egyedi veszélyek elleni védelmének biztosítása felé, ugyanakkor 
alapvető, hogy a Bizottság folyamatosan nyomon kövesse és értékelje annak nemzeti 
szinten történő végrehajtását azzal a céllal, hogy értékelje annak eredményeit és 
hogy megvizsgálja egy közösségi jogalkotási kezdeményezés elfogadásának 
szükségességét;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis és Katerina Batzeli

Módosítás: 104
15b. bekezdés (új)

15b. hangsúlyozza, hogy valamennyi tagállamban aggasztóan fokozódott a fiatalkorú 
elkövetők részvételével zajló és – a legtöbb esetben – fiatalkorú áldozatokat követelő
fiatalkori bűncselekmények jelensége, amely helyzet nemcsak nemzeti, hanem 
közösségi szintű integrált politikát igényel; ennélfogva – szükséges intézkedésként –
azt ajánlja, hogy a problémára vonatkozóan haladéktalanul állítsanak össze 
mérvadó felmérést, továbbá hogy azt követően hozzanak létre egy közösségi szinten 
integrált keretprogramot, amely három irányvonal mentén csoportosítja az 
intézkedéseket: megelőző intézkedések, a fiatalkorú elkövetők társadalomba történő 
integrációjára irányuló intézkedések, valamint bírósági és bíróságon kívüli 
beavatkozási intézkedések;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez és Iratxe García Pérez

Módosítás: 105
15a. bekezdés (új)

15a. felszólítja a tagállamokat, hogy erősítsék meg az olyankor sugárzott televíziós 
műsorok tartalma feletti ellenőrzéseiket, amikor a gyermekkorú nézők száma a 
legmagasabb, továbbá hogy a televíziós műsorokra vonatkozó, megfelelő, homogén 
információk nyújtásával segítsék a szülői ellenőrzést;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 106
15a. bekezdés (új)

15a. hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a gyermekek jogaival való 
visszaélésekkel kapcsolatos, hosszú távú megoldásra, elő kell mozdítani a gyermekek 
szükségleteinek egészséges elrendezését, amelynek tartalmaznia kell a tömegmédia 
gyermekekhez való teljes körű hozzáférésre irányuló jogát és a gyermekek 
tömegmédiához való teljes körű hozzáférésre irányuló jogát;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 107
16. bekezdés

16. a jövőbeli stratégia keretében kéri megelőzési terv kidolgozását a fiatalkori bűnözés, 
az iskolai zaklatások és más sérelmes magatartás ellen, azzal, hogy az iskolákban és
más közintézményekben több embert vonnak be ezen erőfeszítésekbe a gyermekek 
családjai mellett;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 108
16. bekezdés

16. kéri, hogy a tagállamok átfogó megelőzési tervet dolgozzanak ki a fiatalkori bűnözés 
és az iskolai zaklatások ellen, amelybe mindenekelőtt a családokat és az iskolákat, a 
családokat támogató szociális intézményeket kell bevonni; valamint javasolja, hogy a 
tagállamok a jó gyakorlataikat egymással osszák meg;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez és Iratxe García Pérez

Módosítás: 109
16. bekezdés

16. kéri megelőzési terv kidolgozását a fiatalkori bűnözés, az iskolai zaklatások és a 
fiatalok bandáinak sajátos problémája ellen, amelybe mindenekelőtt a családokat, az 
iskolákat és a társadalmi szervezeteket kell bevonni;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 110
16. bekezdés

16. kéri megelőzési terv kidolgozását a fiatalkori bűnözés és az iskolai zaklatások ellen, 
amelybe mindenekelőtt a családokat, (törlés) az iskolákat és magukat a fiatalokat kell 
bevonni, a lehetőségek nyújtására és a társadalomban való tevékeny részvételük 
előmozdítására helyezve a hangsúlyt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 111
16. bekezdés

16. kéri megelőzési terv kidolgozását a fiatalkori bűnözés és az iskolai zaklatások ellen, 
amelybe mindenekelőtt a családokat, (törlés) az iskolákat és magukat a fiatalokat kell 
bevonni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 112
16. bekezdés

16. kéri megelőzési terv kidolgozását a fiatalkori bűnözés és az iskolai zaklatások ellen, 
amelybe mindenekelőtt a családokat, (törlés) az iskolákat, valamint a sport- és 
ifjúsági központokat kell bevonni;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Ona Juknevičienė

Módosítás: 113
16a. bekezdés (új)

16a. felszólítja a tagállamokat, hogy sürgősen biztosítsák azt, hogy a pszichológiai 
gondozás különféle formái napi 24 órán keresztül a gyermekek rendelkezésére 
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álljanak, valamint hogy minden iskola képesített pszichológusokat alkalmazzon
abból a célból, hogy az erőszak áldozataivá vált gyermekeket hatékony pszichológiai 
gondozásban részesíthessenek;

Or. lt

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 114
16a. bekezdés (új)

16a. felszólít a gyermekek, képviselőik és mások számára biztonságos, megfelelően 
reklámozott, bizalmas és hozzáférhető mechanizmus létrehozására a gyermekekkel 
szembeni erőszak bejelentése céljából. Minden gyermeknek – beleértve a gondozó és 
igazságszolgáltatási intézményekben lévőket is – tudnia kell a panaszmechanizmus 
meglétéről;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez és Iratxe García Pérez

Módosítás: 115
16a. bekezdés (új)

16a. felszólít az oktatási intézményekben és azok környékén a kábítószer- és az 
alkoholkereskedelem és -fogyasztás kezelésére irányuló erőfeszítésekre, valamint 
arra, hogy a gyermekeket tájékoztassák az alkohol és a kábítószer veszélyeiről;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 116
17. bekezdés

17. szeretné, ha a tagállamok hozzáférési rendszert dolgoznának ki a gyermekek ellen 
elkövetett visszaélések kapcsán hozott ítéletekkel összefüggő információk 
tekintetében, abból a célból, hogy azok, akiket szexuális visszaélés miatt elítéltek és 
ezért alkalmatlanok a gyermekekkel való foglalkozásra, – végső soron Uniószerte –
kizárhatók legyenek bizonyos, a gyermekekkel való kapcsolatot igénylő
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foglalkozások gyakorlásából1; szükségesnek tartja (törlés) az újabb visszaélések
elkerülésére irányuló intézkedések bevezetését, például amikor a gyermekek ellen 
elkövetett szexuális bűncselekmény elkövetéséért elítélt személy külföldre utazik; e 
tekintetben üdvözli a Tanácsban elért eredményeket az egyes országokban történt 
büntetőjogi elítélésekre vonatkozó információk tagállamok közötti cseréje tárgyában, 
és szeretné, ha a Tanács rövid időn belül megvalósítaná a nemzeti bűnügyi 
nyilvántartások összekapcsolását egy európai hálózat révén;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 117
17. bekezdés

17. szeretné, ha a tagállamok hozzáférési rendszert dolgoznának ki a gyermekek ellen 
elkövetett visszaélések kapcsán hozott ítéletekkel összefüggő, vonatkozó információk 
tekintetében (törlés); e tekintetben üdvözli a Tanácsban elért eredményeket az egyes 
országokban történt büntetőjogi elítélésekre vonatkozó információk tagállamok 
közötti cseréje tárgyában, és szeretné, ha a Tanács rövid időn belül megvalósítaná a 
vonatkozó nemzeti bűnügyi nyilvántartások összekapcsolását egy európai hálózat 
révén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 118
17a. bekezdés (új)

17a. kéri, hogy a tagállamok határozzák meg közösen, hogy mi minősül a gyermekekkel 
szembeni visszaélésnek, mivel – például a törvényes életkorra vonatkozóan –
különféle jogszabályaik vannak;

Or. en

                                               
1 A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatti elítélésből eredő eltiltásokról szóló, 2006. 
június 1-jei európai parlamenti jogalkotási állásfoglalásával (HL 298 E., 2006.12.8., 220.o.) összhangban.
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Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 119
18. bekezdés

18. kéri, hogy az ENSZ gyermekjogi egyezményéhez csatolt, a gyermekkereskedelemről, 
gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról szóló, választható jegyzőkönyvvel 
összhangban a gyermekekkel kapcsolatos szexturizmust tekintsék valamennyi 
tagállamban bűncselekménynek, szabályozzák területen kívüli büntetőjogi 
intézkedések; felszólít arra, hogy az Europol (törlés) kapjon felhatalmazást a 
tagállamok és az ilyen jellegű turizmusban érintett államok rendőrségeivel való 
együttműködésre az ilyen bűncselekmények tetteseinek azonosítására irányuló 
nyomozások végrehajtása céljából; felszólít továbbá arra, hogy a szexuális 
kizsákmányolásnak a kihasználóiktól megszabadult áldozatai részére írjanak elő a 
rehabilitációra és a társadalomba történő integrációjukra irányuló, megfelelő 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 120
18. bekezdés

18. kéri, hogy a gyermekekkel kapcsolatos szexturizmust tekintsék valamennyi 
tagállamban bűncselekménynek, valamint hogy egy harmadik országban 
bűncselekményt elkövető EU-s polgárt egy egységes, az EU egész területén
alkalmazandó, területen kívüli büntetőjogi keret alapján kezeljenek; felszólít arra, 
hogy az Europol pedig kapjon felhatalmazást a tagállamok és az ilyen jellegű 
turizmusban érintett államok rendőrségeivel való együttműködésre az ilyen 
bűncselekmények tetteseinek azonosítására irányuló nyomozások végrehajtása 
céljából; azon a véleményen van, hogy a bűncselekmények büntetőjogi 
kivizsgálásának megindításával és a kereslet csökkentésével foglalkozó, európai 
összekötő tisztviselői tisztségeket kell létrehozni; a tagállamokban a gyermek-
szexturizmusra vonatkozóan átfogóbb információkra szólít fel;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 121
18. bekezdés

18. felszólít a gyermekekkel szembeni szexuális kizsákmányolás elleni hatékony 
védelemre, többek között azzal, hogy a gyermekek részvételével zajló szexturizmust 
(törlés) valamennyi tagállamban bűncselekménynek tekintik, szabályozzák területen 
kívüli büntetőjogi intézkedések, és az Europol pedig (törlés) felhatalmazást kap a 
tagállamok és az ilyen jellegű turizmusban érintett államok rendőrségeivel való 
együttműködésre az ilyen bűncselekmények tetteseinek azonosítására irányuló 
nyomozások végrehajtása céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 122
18a. bekezdés (új)

18a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása iránti kereslet és a gyermekek más jellegű 
kizsákmányolásai által játszott szerepet; amennyiben ez bebizonyosodik, felszólít az e 
kereslet csökkentésére irányuló intézkedésekre, többek között a nyilvánossághoz 
szóló kampányok révén; a gyermekkereskedelmet a szervezett bűnözés egyik 
formájának tekinti és ennélfogva felszólít a tagállamok e bűncselekmények elleni 
küzdelemre irányuló közös erőfeszítéseire; felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak elsőbbséget a gyermekek védelemhez való jogának;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Módosítás: 123
18a. bekezdés (új)

18a. felszólít valamennyi olyan tagállamot, amelyek még nem ratifikálták az 
emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem 
megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvet (Palermói 
Jegyzőkönyv), hogy ezt tegyék meg, és tegyék meg az emberkereskedelem 
gyermekáldozatai védelmének biztosítására irányuló összes szükséges intézkedést, 
többek között annak lehetővé tételével, hogy az emberkereskedelem áldozatai 
ideiglenesen vagy állandó jelleggel a területükön maradhassanak;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 124
18a. bekezdés (új)

18a. felszólítja a tagállamokat, hogy a gyermekjogi egyezményhez csatolt, a 
gyermekkereskedelemről, gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról szóló, 
választható jegyzőkönyv 1. cikkével összhangban bűncselekménnyé kell nyilvánítani 
a szexuális szolgáltatások gyermekektől (azaz kiskorúaktól) történő vásárlását; az 
államoknak tiltaniuk kell a gyermekkereskedelmet, gyermekprostitúciót és 
gyermekpornográfiát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 125
18b. bekezdés (új)

18b. a gyermek szexuális kizsákmányolását erőszaknak kell tekinteni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 126
18c. bekezdés (új)

18c. felszólítja a tagállamokat, hogy ismerjék el a szexuálisan kizsákmányolt gyermekek 
körében a leánygyermekek aránytalanul magas számát, valamint hogy a gyermekek 
szexuális kizsákmányolásával szembeni erőfeszítéseket ezért nemi perspektívából 
kell végrehajtani;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 127
18d. bekezdés (új)

18d. a lakossági tudatosság létfontosságú a gyermekprostitúció és gyermekpornográfia 
elleni küzdelemben és az azok iránti kereslet csökkentésében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 128
18e. bekezdés (új)

18e. annak felismerése, hogy a lányok és fiúk között életük korai szakaszaiban meglévő 
nemi kapcsolat az életciklus más szakaszaiban a nemek közötti egyenlőség 
előfutára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 129
19. bekezdés

19. felszólít arra, hogy a gyermekek szabadságtól való megfosztása csak végső esetben 
és a lehető legrövidebb ideig alkalmazandó intézkedés legyen és hogy (törlés)
irányozzanak elő a börtönbüntetést kiváltó (törlés) büntetéseket(törlés), figyelembe 
véve azt is, hogy biztosítani kell, hogy a gyermekekkel a gyermekek méltóság- és 
érdemérzetének elősegítésével összhangban lévő módon bánjanak, valamint hogy 
lehetőséget kapjanak arra, hogy a társadalomban felelős szerepet vállaljanak, 
beleértve a társadalomba és a foglalkoztatásba való jövőbeli reintegrálásukra 
irányuló, átképzési intézkedéseken keresztül;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 130
19. bekezdés

19. kéri, hogy a bűncselekményt elkövető kiskorúak számára irányozzanak elő a 
börtönbüntetést kiváltó – az elkövetett cselekmény súlyosságának mindenkor 
megfelelő – büntetéseket, mint például ifjúsági közösségi munkát; oktatási 
intézkedésekre szólít fel a társadalmi és a szakképzési reintegráció biztosítása 
céljából; azon a véleményen van, hogy az átnevelő intézkedéseknek többek között 
arra kell irányulniuk, hogy a fiatalokat az azon valós helyzet kezeléséhez szükséges 
ismeretekkel és eszközökkel lássák el, amelyben élniük kell, ami azt jelenti, hogy 
egyértelművé teszik számukra a mások jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatos 
felelősségüket, valamint a társadalmi normák és szabályok betartásával kapcsolatos 
felelősségüket; ahhoz, hogy a fiatalok felelős felnőttekké váljanak, alapvető 
fontosságúnak tartja bevonásukat, valamint a saját helyzetük és az őket érintő 
kérdések befolyásolásához való joguk biztosítását;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez és Iratxe García Pérez

Módosítás: 131
19. bekezdés

19. kéri, hogy a kiskorúak számára irányozzanak elő a börtönbüntetést kiváltó (törlés) 
büntetéseket, s valamennyi esetben biztosítsanak számukra átnevelő intézkedéseket 
jövőbeli társadalmi és szakmai beilleszkedésük elősegítésére, figyelembe véve azt is, 
hogy a kiskorúakat meg kell tanítani arra, hogy nem csak jogaik, hanem kötelességeik 
is vannak; felszólít a nehézségekkel küzdő vagy társadalmi konfliktust tapasztaló 
gyermekekkel foglalkozó lakossági létesítmények létrehozására, továbbá a 
társadalmi integrációra, valamint a munkapiachoz való hozzáférésre irányuló valós 
lehetőségek megteremtésére, beleértve az előzetes képzést is;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 132
19. bekezdés

19. kéri, hogy a kiskorúak számára irányozzanak elő a börtönbüntetést kiváltó – az 
elkövetett cselekmény súlyosságával arányos – büntetéseket, s valamennyi esetben 
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biztosítsanak számukra átnevelő intézkedéseket jövőbeli társadalmi és szakmai 
beilleszkedésük elősegítésére, figyelembe véve azt is, hogy a kiskorúakat meg kell 
tanítani arra, hogy nem csak jogaik, hanem kötelességeik is vannak, miközben 
hangsúlyozza, hogy a kiskorú elkövetők fogva tartására csak legvégső esetben és a 
lehető legrövidebb ideig kerülhet sor;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 133
19a. bekezdés (új)

19a. megállapítja, hogy a büntethetőségi életkor nem ugyanaz az EU valamennyi 
tagállamában és üdvözölné, ha az EU e tekintetben egységes irányvonalat tudna 
követni annak biztosítása érdekében, hogy a büntethetőségi életkort ne csökkentsék, 
mivel bizonyos országokban azt inkább emelni kell;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 134
19a. bekezdés (új)

19a. hangsúlyozza, hogy a kiskorúakkal kapcsolatos igazságszolgáltatásban dolgozók 
(bírók, ügyvédek, társadalmi munkások és rendőrségi alkalmazottak) számára 
különleges képzést kell biztosítani;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 135
19b. bekezdés (új)

19 b. kifejezi azon óhaját, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságán belül hozzanak létre 
egy, a gyermekek jogaira szakosodott részleget;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 136
19a. bekezdés (új)

19a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el, hogy a több ezer utcagyerek 
problémája komoly társadalmi kérdés, amely sérti az ENSZ gyermekjogi 
egyezményének rendelkezéseit;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 137
19b. bekezdés (új)

19b. felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsanak végre a gyermekek kizsákmányolása 
valamennyi különböző formájának – beleértve a prostitúció vagy a szexuális 
kizsákmányolás más formái, a kényszermunka vagy kényszerszolgálat, rabszolgaság 
vagy a rabszolgasághoz vagy a szolgasághoz hasonló gyakorlatok, a gyermekek 
koldulásra, jogellenes tevékenységekre, sportra és az azzal kapcsolatos 
tevékenységekre való felhasználása, illegális örökbefogadás, kényszerházasság 
céljából történő kizsákmányolást vagy a kizsákmányolás bármely más formáját –
megtiltására irányuló, komoly intézkedéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 138
20. bekezdés

20. kéri, hogy foglalkozzanak a kiskorúak sérelmére elkövetett nemzetközi emberrablások 
problémájával, amelyek gyakorta vezetnek konfliktushoz a szülők között különélés 
vagy válás miatt, a gyermek legjobb érdekeit mindenkor teljes mértékben figyelembe 
véve;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 139
20. bekezdés

20. kéri, hogy foglalkozzanak a kiskorúak sérelmére elkövetett nemzetközi emberrablások 
problémájával, amelyek gyakorta vezetnek konfliktushoz a szülők között különélés 
vagy válás miatt, a gyermek legjobb érdekét mindenkor teljes mértékben figyelembe 
véve;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jeanine Hennis-Plasschaert

Módosítás: 140
20a. bekezdés (új)

20a. A gyermekek jogairól szóló egyezmény 3. cikke kimondja, hogy „A szociális védelem 
köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó 
szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló 
érdekét veszik figyelembe elsősorban”. A gyermekek jogellenes elviteléről szóló 
hágai egyezmény egyik változata azt jelzi, hogy a gyermekek érdekeit a jogellenes 
elvitel utáni gyors visszatérésként kell értelmezni. A gyermek érdekei azonban a 
pusztán gyors visszatérésnél többet foglalnak magukba, például biztonságos, 
közvetlen fizikai környezetet, szeretetteljes légkört, támogató, rugalmas családi 
szerkezetet, a szülők általi, megfelelő példamutatást, a nevelés és a gondozás 
folyamatosságát, valamint rendes életkörülményeket. A gyermekek jogellenes 
elviteléről szóló hágai egyezmény nem veszi figyelembe e kritériumokat. Például 
nem veszi figyelembe, hogy melyik szülő vitte el jogellenesen a gyermeket, hogy 
megfelelő gondozást biztosítanak-e vagy sem, mennyi idős a gyermek, mennyi időt 
töltött el már a gyermek a másik országban, hogy a gyermek iskolába jár-e és 
vannak-e barátai stb. A következtetés az, hogy a gyermekek jogellenes elviteléről 
szóló hágai egyezmény és a Brüsszel II. rendelet (2201/2003/EK rendelet) „jó” 
szándékai ellenére a gyermekek jogai gyakran nem részesülnek megfelelő 
védelemben. Felszólítja a Bizottságot, hogy itt is intézkedjen a gyermekek jogainak 
jobb biztosításáról és sürgeti, hogy e célból tegyen javaslatokat;

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 141
20a. bekezdés (új)

20a. kéri, hogy a Bizottság végezzen tanulmányt a tagállamok körében a büntetőjogi 
felelősség viselésére irányadó életkorra vonatkozó különböző nézetekről, fiatalkorú 
elkövetőként való kezelésükről, valamint a fiatalkori bűnözés megelőzésére 
vonatkozó, hatékony stratégiáikról;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis és Katerina Batzeli

Módosítás: 142
21. bekezdés

21. kéri megfelelő intézkedések gyors bevezetését az eltűnt gyermekek felkutatása és 
megtalálása érdekében; üdvözli az eltűnt gyermekekkel foglalkozó európai 
kommunikációs forródrótot és a nem kormányzati szervezetek ennek megfelelő 
tevékenységét, és ösztönzi a Bizottságot, hogy mozdítsa elő egy, a problémákkal 
küzdő gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó nyílt, európai telefonügynökség 
létrehozását;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 143
21. bekezdés

21. kéri megfelelő intézkedések gyors bevezetését az eltűnt és elrabolt gyermekek 
felkutatása és megtalálása érdekében, beleértve a Schengeni Információs Rendszer 
felhasználását, a határokon való túljutás megakadályozása érdekében;

Or. hu
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Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 144
21a. bekezdés (új) a cím után

21a. felszólítja az Európai Unió intézményeit és a tagállamokat, hogy hajtsák végre az 
ENSZ Közgyűlésének az emberi jogokról és a rendkívüli szegénységről szóló 
A/RES/46/121., A/RES/47/134. és A/RES/49/179. sz. határozatait, a szegénység 
felszámolása nemzetközi napjának megtartásáról szóló A/RES/47/196. sz. 
határozatát és a szegénység felszámolása nemzetközi évének megtartásáról és a 
szegénység felszámolásának első ENSZ-évtizedének kikiáltásáról szóló 
A/RES/50/107. sz. határozatát, továbbá az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának 
az emberi jogokról és a rendkívüli szegénységről szóló E/CN.4/Sub.2/1996/13, 
E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 és E/CN.4/1990/15., a fejlődéshez való 
jogról szóló E/CN.4/1996/25, és a gazdasági, szociális és kulturális jogok 
megvalósításáról szóló E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25. sz. dokumentumait;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 145
21a. bekezdés (új)

21a. hangsúlyozza, hogy a gyermekek jogaival szembeni visszaélésekre vonatkozó, hosszú 
távú megoldáshoz elő kell mozdítani a gyermekek számára az egészséges családi 
körülményeket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 146
22. bekezdés

22. emlékeztet arra, hogy az Európai Unióban a gyermekek 19%-a a létminimum alatt él, 
és ezért megfelelő, a gyermekek igényeire irányuló támogató intézkedéseket kell 
meghatározni, elsősorban családjaik javára;

Or. sv



PE393.850v01-00 52/79 AM\681906HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 147
22. bekezdés

22. emlékeztet arra, hogy az Európai Unióban a gyermekek 19%-a a létminimum alatt él, 
és ezért megfelelő támogató intézkedéseket kell meghatározni, elsősorban családjaik 
pénzügyi támogatására: elismeri, hogy – amint azt a legfrissebb UNICEF-jelentés 
hangsúlyozza – a gyermekeket akkor is sújthatja a rokoni szintű kapcsolatok 
hiányossága, amikor a családi élet megszakad vagy a munka és a családi élet nincs 
megfelelően összeegyeztetve, és következésképpen a családok nagyobb mértékű 
morális és kapcsolati támogatására szólít fel, beleértve a munka és a családi élet 
jobb összeegyeztethetőségét is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 148
22. bekezdés

22. emlékeztet arra, hogy az Európai Unióban a gyermekek 19%-a a létminimum alatt él, 
és ezért megfelelő támogató intézkedéseket kell meghatározni, elsősorban családjaik 
javára és felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el ambiciózus és elérhető
célokat a gyermekszegénység csökkentésére – majd megszüntetésére – vonatkozóan, 
egyedi stratégiákhoz és a teljesítésükre vonatkozó menetrendekhez kapcsolva azokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 149
22a. bekezdés (új)

22a. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen a kifejezetten a gyermekszegénységre, a 
fiatalok munkanélküliségére és a kisebbségek társadalomba való beilleszkedésére 
irányuló stratégiáknak valamennyi vonatkozó fejlesztési stratégiába – beleértve a 
szegénység csökkentéséről szóló stratégiai dokumentumokat és az indikatív 
programokat is – történő beillesztésére;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 150
22a. bekezdés (új)

22a. felszólítja a tagállamokat és az EU-s intézményeket, hogy fogadják el a „rendkívüli 
szegénység” fogalmát az alapvető jogok hiánya és az egyéni felelősségeknek való 
megfelelési képesség tekintetében, a Wresinski-jelentéssel1 összhangban, amelynek 
értelmében: „megélhetési bizonytalanság a biztonság egy vagy jó néhány 
formájának, különösen pedig a foglalkoztatásnak a hiánya, amely lehetővé teszi az 
egyének és a családok számára szakmai, családi és társadalmi feladataik elvégzését 
és az alapvető jogok élvezését. Az ebből eredő bizonytalanság terjedelme változhat és 
különböző súlyosságú és időtartamú következményekkel járhat. Rendkívüli 
szegénységhez vezet, amikor az valamely személy megélhetésének jó néhány területét 
érinti, állandósul, veszélyezteti egy személy azzal kapcsolatos esélyeit, hogy 
felelősségeit még egyszer ellássa és a közeljövőben jogait újból megszerezze;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 151
22b. bekezdés (új)

22b. felszólítja az érintett intézményeket, hogy adjanak a gyermekeknek lehetőséget, hogy 
valóban hozzájárulhassanak a szegénység elleni küzdelemhez; a gyermekszegénység 
elleni hatékonyabb küzdelem céljából felszólít arra, hogy valamennyi érintett fél –
beleértve a legszegényebb gyermekeket is – számára biztosítsanak ténylegesen aktív 
szerepet a rendkívüli szegénység felszámolására irányuló ilyen projektek 
megtervezésében, létrehozásában és értékelésében; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 152
23. bekezdés

23. hangsúlyozza, hogy a gyermekek kereskedelmi célú, szexuális kizsákmányolását –
azaz a gyermekek szexuális célokra történő kereskedelmét, a gyermekpornográfiát 
és a gyermek-szexturizmust – elleni küzdelmet a stratégia egyik fő célkitűzésévé kell 

                                               
1 A francia Gazdasági és Szociális Tanács „A rendkívüli szegénység és a gazdasági és társadalmi 
bizonytalanság” című jelentése, a Francia Köztársaság Hivatalos Lapja, 1987. február 28.
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tenni – (mindenekelőtt az Egyesült Nemzetek millenniumi célkitűzéseinek fényében); 
rámutat arra, hogy a szegénység gyakran a társadalmi kirekesztés és számos 
megkülönböztető gyakorlat, valamint a gyermekek veszélyeztetésének egyik oka;
azon a véleményen van azonban, hogy a gyermekek kereskedelmi célú, szexuális 
kizsákmányolásának valódi gyökere a gyermekekkel folytatott szex iránti keresletben 
és a szervezett bűnözésben van, ami a gyermekeket veszélyeztető helyzetek 
kihasználása céljából hajtanak végre; 

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Michael Cashman

Módosítás: 153
23. bekezdés

23. hangsúlyozza, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelmet mind az Európai Unión 
belül, mind pedig azon kívül a stratégia egyik fő cselekvési célkitűzésévé kell tenni –
(mindenekelőtt a (törlés) millenniumi fejlesztési célkitűzések fényében) –, 
amennyiben az gyakran kiváltó oka és megerősítő tényezője a társadalmi kirekesztés 
és számos megkülönböztető gyakorlat jelenségének;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 154
23. bekezdés

23. hangsúlyozza, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelmet a stratégia egyik fő 
célkitűzésévé kell tenni – (mindenekelőtt az Egyesült Nemzetek millenniumi 
célkitűzéseinek fényében) –, amennyiben az gyakran kiváltó oka a társadalmi 
kirekesztés és számos megkülönböztető gyakorlat és különféle devianciák 
jelenségének;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 155
23a. bekezdés (új)

23a. felszólít arra, hogy vegyék fontolóra pszichológiai–szociális gondozás és érzelmi 
támogatás nyújtását a nehéz helyzetben – például fegyveres konfliktusban és 
válsághelyzetekben – élő gyermekek, lakóhelyükről eltávolított gyermekek, vagy 
rendkívüli szegénységben élő gyermekek számára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 156
23a. bekezdés (új)

23a. sajnálja, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre irányuló, 
hagyományos módszerek túl gyakran mozdítják el a gyermekeket a nyomorúságos 
családi helyzetből „a saját érdekükben”; tanúsítja azokat a lehangoló döntéseket, 
amelyek megtételére valamennyi tagállamban a nagyon szegény családok 
kényszerülnek, amikor – anyagi források vagy pszichológiai támogatás formájában 
– nem kapják meg az ahhoz szükséges támogatást, hogy gyermekeik nevelése során 
együtt maradjanak; hangsúlyozza, hogy az urbanizációs és globalizációs 
tényezőkből eredő, modernkori nyomások gyengítik a kiterjedt családi kötelékeket és 
hogy a rendkívül szegény szülőkkel szembeni, már régóta fennálló bizalmatlanság a 
családtagok különválását eredményező politikákhoz és gyakorlatokhoz vezet; 
felszólítja ennélfogva a tagállamok hatáskörrel rendelkező intézményeit annak 
biztosítására, hogy a legszegényebb családok teljes mértékben élvezzék szülői 
jogaikat – különösen a gyermekek felneveléséhez való jogot és a gyermekeknek a 
biológiai szüleikhez való jogát –, és felszólítja a tagállamokat, hogy hagyják abba a 
gyermekek társadalmi–gazdasági okok miatt történő áthelyezését;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 157
23b. bekezdés (új)

23b. felszólítja az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy – ismereteikkel és 
forrásaikkal – tegyék a rendkívüli szegénység elleni küzdelemben partnereikké a 
legszegényebb gyermekeket és a családjaikat, amelyek mindennapos szinten 
tapasztalják a társadalmi kirekesztést, és hangsúlyozza, hogy a legtöbb esetben a 
gyermekek – beleértve az utcán egyedül élő gyermekeket is – támogatásának 
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leghatékonyabb módja az, ha a szülők és a családok számára lehetővé teszik, hogy a 
saját jövőjükről proaktív módon dönthessenek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Françoise Castex

Módosítás: 158
23a. bekezdés (új)

23a. felszólítja a tagállamokat, hogy gyakorolják a gyermekek megsegítésére és 
védelmére irányuló kötelességüket annak érdekében, hogy minden gyermeket 
megóvjanak az alultápláltság, a betegségek és a visszaélések kockázataival szemben, 
saját vagy szüleik társadalmi státuszától és/vagy jogállásától függetlenül;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 159
24. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 160
24a. bekezdés (új)

24a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a 
gyermekeket érintő megkülönböztetés valamennyi formájára, beleértve a tanulási 
nehézségekkel (pl. diszlexia, diszkalkulia, diszpraxia) küzdő vagy egyéb 
fogyatékossággal rendelkező gyermekekkel szembeni megkülönböztetést is;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 161
25. bekezdés

25. kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok gondoskodjanak olyan feltételek 
megteremtéséről, hogy minden gyermek hozzájusson valamennyi típusú és szintű 
tanulmányi és képzési lehetőséghez, szükség esetén pozitív intézkedések 
elfogadásával annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetben lévő, jó képességű és 
arra érdemes gyermekek élhessenek azokkal az iskolai, egyetemi vagy szakképzési 
lehetőségekkel, amelyek e nélkül zárva maradnának előttük1;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 162
25. bekezdés

25. kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok gondoskodjanak olyan feltételek 
megteremtéséről, hogy minden gyermek hozzájusson valamennyi típusú és szintű 
tanulmányi és képzési lehetőséghez, szükség esetén pozitív intézkedések 
elfogadásával annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű csoportok élhessenek 
azokkal az iskolai, egyetemi vagy szakképzési lehetőségekkel, amelyek e nélkül zárva 
maradnának előttük2;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 163
25a. bekezdés (új)

25a. üdvözli a számos nem kormányzati szervezet és önkéntes munkások meglétét – a 
Tapori Mozgalommal együtt –, amelyek a rendkívüli szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem érdekében barátságot és szolidaritási kötelékeket 
alakítanak ki a leghátrányosabb helyzetű gyermekek és a különféle társadalmi 
hátterű gyermekek között; felszólítja az EU-s intézményeket és a tagállamokat

                                               
1 Lásd az Európai Parlament „A megkülönböztetés-mentesség és esélyegyenlőség mindenki számára című 
keretstratégiáról” szóló állásfoglalásának 11. bekezdését (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
2 Lásd az Európai Parlament „A megkülönböztetés-mentesség és esélyegyenlőség mindenki számára című 
keretstratégiáról” szóló állásfoglalásának 11. bekezdését (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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annak biztosítására, hogy a legszegényebb gyermekek is részesülhessenek a 
közösségi projektekből, valamint hogy az európai önkéntes szolgálat projektjei az 
ilyen szervezetek számára több lehetőséget biztosítsanak arra, hogy fiatal 
önkénteseket alkalmazzanak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 164
25b. bekezdés (új)

25b. felszólítja az Európai Uniót, a tagállamokat és a szervezett civil társadalmi 
egyesületeket annak biztosítására, hogy minden gyermek esélyt kapjon arra, hogy 
megossza, amit tenni tud a baráti és testvéri kapcsolatokhoz való hozzájárulással 
kapcsolatban, és különösen azt, hogy minden gyermek olyan életszínvonalon éljen, 
amely elég magas ahhoz, hogy lehetővé tegye számára a társadalomban való aktív 
részvételt;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ona Juknevičienė

Módosítás: 165
25a. bekezdés (új)

25a. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden gyermeknek legyen
lehetősége olyan gyermekközpontokba járni, amelyek tevékenységei magukba 
foglalják többek között a gyermekek foglalkoztatását, a házi feladattal kapcsolatos 
segítségnyújtást, a társadalmi és pszichológiai gondozást és a szociális készségek 
tekintetében nyújtott képzést; úgy véli, hogy e célkitűzés elérése érdekében a 
tagállamoknak hatékonyabban ki kellene használniuk az EU alapjai által nyújtott 
támogatást;

Or. lt

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez és Iratxe García Pérez

Módosítás: 166
25a. bekezdés (új)

25a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az egyenlőtlenségek 
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kiegyensúlyozása biztosításának alapvető módjaként határozzanak meg 
célkitűzéseket a 0–3 és a 3–6 éves gyermekek iskoláztatására/gondozására, valamint 
az egyenlőséghez való jognak és a megkülönböztetés megelőzésének hatékony 
gyakorlására irányuló célkitűzéseket;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 167
25a. bekezdés (új)

25a. kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok gondoskodjanak olyan feltételek 
megteremtéséről, hogy minden gyermek hozzájusson valamennyi típusú és szintű 
egészségügyi szolgáltatáshoz, szükség esetén pozitív intézkedések elfogadásával 
annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű csoportok élhessenek azokkal az 
egészségügyi szolgáltatási lehetőségekkel, amelyek e nélkül zárva maradnának 
előttük ;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Mohácsi Viktória

Módosítás: 168
26. bekezdés

26. kéri, hogy különösen a roma gyermekek javára hozzanak célzott intézkedéseket, 
mindenekelőtt a megkülönböztetés, elkülönítés, a társadalmi és iskolai kirekesztés, 
valamint a kizsákmányolás, felszámolása érdekében, amelynek gyakran szenvedő 
alanyai; arra is felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket a szellemi 
fogyatékosokkal foglalkozó intézményekben a roma gyermekek túlságosan nagy 
számának megszüntetésére; szeretné ezen kívül, ha ösztönzést kapnának a 
beiskolázási kampányok és azok az intézkedések, amelyeknek célja az iskolai 
különbségek magas szintjének csökkentése, továbbá a megelőző jellegű egészségügyi 
projektek, ideértve az oltásokat is;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 169
26. bekezdés

26. kéri, hogy különösen a roma gyermekek és a más nemzetiségi kisebbségekhez tartozó 
gyermekek javára hozzanak célzott intézkedéseket, mindenekelőtt a megkülönböztetés 
a társadalmi és iskolai kirekesztés, valamint a kizsákmányolás, felszámolása 
érdekében, amelynek gyakran szenvedő alanyai; szeretné ezen kívül, ha ösztönzést 
kapnának a beiskolázási kampányok és azok az intézkedések, amelyeknek célja az 
iskolai különbségek magas szintjének csökkentése, továbbá a megelőző jellegű 
egészségügyi projektek, ideértve az oltásokat is;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 170
26a. bekezdés (új)

26a. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az iskolai oktatásban részesülő
és nem részesülő gyermekek és serdülők egyaránt személyre szabott és átfogó 
tudományos tájékoztatásban részesüljenek a szexuális és a reproduktív egészségről 
annak érdekében, hogy tájékozottan tudjanak választani a személyes jólétükkel 
kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan, beleértve a szexuálisan terjedő fertőzések és a
HIV/AIDS megelőzését is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 171
27. bekezdés

27. kéri, hogy irányozzanak elő megfelelő és célzott intézkedéseket az utcán élő (törlés)
gyermekek megsegítésére, mivel legtöbbjük erősen sérült és a társadalomból 
kirekesztett, nem részesülnek formális oktatásban vagy egészségügyi gondozásban, 
különösen könnyen válhatnak emberkereskedelem, prostitúció, kábítószer-függőség 
és bűncselekmények áldozatává vagy gyakran kényszerítik őket koldulásra;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 172
27. bekezdés

27. azon a véleményen van, hogy az EU-nak célkitűzéssé kell tennie annak biztosítását, 
hogy az EU-ban ne legyenek hajléktalan vagy utcagyerekek; kéri, hogy irányozzanak 
elő megfelelő intézkedéseket a hajléktalan és az utcán élő – és gyakran kéregetésre 
kényszerülő – gyermekek megsegítésére, akik könnyen a kizsákmányolás és az 
emberkereskedelem áldozataivá válhatnak;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 173
27. bekezdés

27. kéri, hogy irányozzanak elő megfelelő intézkedéseket az utcán élő – és gyakran 
kéregetésre kényszerülő – gyermekek megsegítésére, akik könnyen a kizsákmányolás 
és az emberkereskedelem áldozataivá válhatnak;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 174
28. bekezdés

28. kéri, hogy a stratégia prioritásai között szerepeljen olyan intézkedések koherens 
együttesének az elfogadása, amelyeknek célja a hátránnyal élő gyermekek mindig 
élvezhessék jogaikat, a lehetséges megkülönböztetések elkerülése végett, továbbá 
iskolai, társadalmi és szakmai beilleszkedésük elősegítése érdekében minden 
életszakaszban;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 175
28a. bekezdés (új)

28a. felszólítja az Európai Uniót, a tagállamokat és a szervezett civil társadalmi 
egyesületeket annak biztosítására, hogy minden gyermek lehetőséget kapjon arra, 
hogy gyermekek csoportjában vagy társulásában vegyen részt, hogy más 
gyermekekkel találkozhassanak és együtt gondolkodhassanak; ezen az alapon 
felszólít a felnőttek által megtett támogatási intézkedések létrehozására, amelyek 
annak biztosítására törekszenek, hogy minden gyermek úgy érezze, hogy része egy 
csoportnak és abban kifejezheti magát; felszólítja ennélfogva a tagállamokat és az 
érintett helyi hatóságokat, hogy ösztönözzenek olyan projekteket – mint például a 
gyermekek helyi tanácsait vagy parlamentjeit –, amelyek arra irányulnak, hogy a 
gyermekek számára lehetővé tegyék, hogy ekként kifejezhessék magukat, annak 
biztosítása mellett, hogy a leginkább kirekesztett gyermekek is részt vesznek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anna Záborská

Módosítás: 176
28b. bekezdés (új)

28b. felszólítja az Európai Uniót, a tagállamokat és a szervezett civil társadalmi 
egyesületeket annak biztosítására, hogy nem mindig ugyanazok a gyermekek 
képviseljenek egy csoportot, régiót vagy országot a különféle találkozókon, mivel 
gyakran a magukat kifejezni leginkább képes gyermekeket választják ki az ilyen 
találkozókra; felszólítja a valamennyi döntéshozatali szinten elhelyezkedő érintett 
feleket, hogy – az ilyen gyermekekkel együtt zajló, hosszú távú projektek elégséges 
pénzügyi és humán erőforrásokkal együtt történő létrehozásával – azonosítsák 
azokat a megfelelő eszközöket, amelyek lehetővé teszik a leginkább kirekesztett 
gyermekek számára, hogy kifejezzék magukat; felszólítja az érintett szereplőket, 
hogy mozdítsák elő azokat a projekteket, amelyek lehetővé teszik a különböző 
társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező gyermekek számára, hogy 
találkozzanak, hangsúlyozva az ilyen projektek több tudományterületre kiterjedő 
jellegét, ami hozzájárul a minőségi művészi alkotások létrehozásához és arra 
ösztönzi a gyermekeket, hogy kifejezzék gondolataikat és hallassák hangjukat;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Módosítás: 177
29. bekezdés

29. szeretne megbizonyosodni arról, hogy van-e lehetőség olyan közösségi eszköz 
létrehozására az örökbefogadás terén, amely javítja a gondozás minőségét az 
információs szolgáltatások, a nemzetközi örökbefogadások előkészítése, a 
nemzetközi örökbefogadási kérelmek feldolgozása és az örökbefogadást követő 
szolgáltatások tekintetében, figyelembe véve, hogy valamennyi nemzetközi 
gyermekjogvédelmi egyezmény elismeri az elhagyott vagy árva gyermek jogát a 
családhoz és a védelemhez; felszólít arra, hogy az EU ösztönözzön a különleges 
szükségletekkel rendelkező gyermekek örökbefogadására irányuló intézkedéseket;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 178
29. bekezdés

29. szeretne megbizonyosodni arról, hogy van-e lehetőség egy, a gyermekjogi 
egyezménnyel és más vonatkozó nemzetközi normákkal összhangban kidolgozott, 
közösségi eszköz létrehozására az örökbefogadás terén, figyelembe véve, hogy 
(törlés) a nemzetközi gyermekjogvédelmi egyezmények elismerik (törlés) valamennyi
gyermek jogát ahhoz, hogy családi környezetben nőjenek fel, továbbá jogaik 
védelmét, valamint a családjuktól megfosztott gyermekeknek a különleges 
védelemhez és támogatáshoz való jogát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 179
30. bekezdés

30. felhívja a tagállamokat, hogy keressenek olyan hatékony megoldásokat, hogy az 
elhagyott vagy árva gyermekek esélyt kaphassanak családi vagy a családihoz 
hasonló környezetben való élethez; hangsúlyozza, hogy ennek elérése során a 
gyermek jólétének mindenkor kiemelkedő fontosságot kell tulajdonítani, amint azt 
az ENSZ gyermekjogi egyezménye megállapítja;
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Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 180
30. bekezdés

30. felhívja a tagállamokat, hogy keressenek olyan hatékony megoldásokat a gyermekek 
elhagyásának megelőzésére és az elhagyott vagy árva gyermekek intézményi 
elhelyezésének kiváltására, beleértve azt is, hogy támogatják a szülőket 
gyermeknevelési feladataikban, valamint az olyan családi alternatív gondozási 
megoldások megfontolásának előmozdításával, mint az országon belüli – vagy 
másodlagos intézkedésként és ha ez a gyermek legjobb érdekét szolgálja –
nemzetközi örökbefogadás (törlés), s ennek érdekében mozdítsák elő az EU-n belüli, 
megfelelő hatóságok közötti együttműködést az uniós országok és a vonatkozó 
nemzetközi egyezmények normái alapján (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez és Iratxe García Pérez

Módosítás: 181
30. bekezdés

30. felhívja a tagállamokat, hogy keressenek olyan hatékony megoldásokat az elhagyott 
vagy árva gyermekek intézményi elhelyezésének kiváltására, mint a nevelőszülőknél 
történő elhelyezés, különösen pedig a nevelőszülőknél történő sürgősségi elhelyezés 
az országon belüli – szükség esetén pedig azon kívüli – örökbefogadás igénybe vétele, 
s ennek érdekében biztosítsák az uniós országok és a nemzetközi egyezmények 
normái alapján örökbefogadhatónak nyilvánított gyermekek szabad mozgását az Unió 
területén;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Jean-Marie Cavada, Claire Gibault

Módosítás: 182
30. bekezdés

30. felhívja a tagállamokat, hogy keressenek olyan hatékony megoldásokat az elhagyott 
vagy árva gyermekek intézményi vagy – a kizárólag ideiglenes megoldásként 
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szolgálható – nevelőszülőknél történő elhelyezésének kiváltására, mint az országon 
belüli – szükség esetén pedig azon kívüli – örökbefogadás igénybe vétele, s ennek 
érdekében biztosítsák az örökbefogadhatónak nyilvánított gyermekek számára a más 
EU-s tagállamban való örökbefogadás lehetőségét, a nemzetközi egyezmények és az 
EU-s tagállamok rendelkezései alapján; azt szeretné, ha a gyermekkereskedelem 
megelőzése érdekében a tagállamok és az EU-s intézmények – a Hágai 
Konferenciával és az Európa Tanáccsal együttműködésben – létrehoznának egy, az 
e gyermekek fejlődése átlátható és hatékony nyomon követésének biztosítására 
irányuló keretet;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 183
30. bekezdés

30. felhívja a tagállamokat, hogy keressenek olyan hatékony megoldásokat az elhagyott 
vagy árva gyermekek intézményi elhelyezésének kiváltására, mint az országon belüli 
– szükség esetén pedig azon kívüli – örökbefogadás igénybe vétele, s ennek érdekében 
biztosítsák az uniós országok és a nemzetközi egyezmények normái alapján 
örökbefogadhatónak nyilvánított gyermekek szabad mozgását az Unió területén és 
felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a nemzetközi örökbefogadást
csak végső esetben alkalmazzák, és hogy prioritást biztosítsanak annak, hogy az 
intézetben élő gyermek származási országában találjanak nevelőszülőket vagy 
örökbefogadó szülőket, miközben e tekintetben a gyermek érdekeit veszik 
elsődlegesen figyelembe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis és Katerina Batzeli

Módosítás: 184
31. bekezdés

31. hangsúlyozza a kiskorú elkövetők által tapasztalt társadalmi kirekesztést, ami sok 
esetben lehetetlenné teszi a társadalomba való, zökkenőmentes újbóli 
integrációjukat; ennélfogva ösztönzi a tagállamokat arra, hogy irányozzanak elő 
fellépéseket az árvaházakból és más gondozó intézményekből kikerülő fiatal felnőttek 
javára, annak érdekében, hogy támaszkodhassanak olyan intézkedésekre, amelyek 
segítik őket szakmai jövőjükkel kapcsolatos terveik kidolgozásában és elősegítik 
beilleszkedésüket a társadalomba;
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Or. el

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 185
31a. bekezdés (új)

31a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kiemelt figyelmet szenteljenek a 
fogyatékossággal élők integrált oktatásának, annak érdekében, hogy a 
fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedése már az oktatási intézményekben 
töretlen legyen, valamint azért, hogy az ép gyermekek toleranciája is növekedjen a 
fogyatékosságok és a társadalmi különbözőségek iránt;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 186
32. bekezdés

32. kéri, hogy nagyobb elhivatottsággal közelítsék meg a diszkrimináció, a társadalmi 
sokszínűség,, a tolerancia iskolai bemutatásával, az egészséges életmód oktatásával, 
az alkohol-, és a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kérdéseket;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Luciana Sbarbati

Módosítás: 187
32. bekezdés

32. kéri, hogy nagyobb elhivatottsággal közelítsék meg a táplálkozási tudnivalók 
oktatásával, az alkoholizálással és a kábítószer-terjesztéssel, valamint a túlzott 
mértékű gyógyszerfogyasztással kapcsolatos kérdéseket;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 188
32. bekezdés

32. kéri, hogy nagyobb elhivatottsággal közelítsék meg a táplálkozási tudnivalók 
oktatásával, az alkoholizálás és a kábítószer-függőség megelőzésével kapcsolatos 
kérdéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 189
32. bekezdés

32. kéri, hogy nagyobb elhivatottsággal közelítsék meg a táplálkozási tudnivalók 
oktatásával, az alkoholizálással és a kábítószer-terjesztéssel kapcsolatos kérdéseket,
valamint hogy megfelelő oktatást biztosítsanak a személyes kapcsolatok és a 
szexuális egészség vonatkozásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hanna Foltyn-Kubicka

Módosítás: 190
32a. bekezdés (új)

32a. hangsúlyozza a vegyes házasságokban mindkét szülő nemzeti származása 
tiszteletben tartásának fontosságát, beleértve azokat az eseteket is, amikor a család 
felbomlik, különösen akkor, ha ez a gyermekekkel való kapcsolattartáshoz való jog 
korlátozásaihoz vezet;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Hanna Foltyn-Kubicka

Módosítás: 191
32b. bekezdés (új)

32b. sürgeti a tagállamokat, hogy töröljenek el a szülők gyermekekkel történő
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kapcsolattartáshoz való jogával kapcsolatos valamennyi korlátozást, amely a 
nemzetiségbeli különbségekből fakad, különösen az adott ország hivatalos nyelvétől 
eltérő nyelv beszélésére irányuló választással kapcsolatban; azon a véleményen van, 
hogy az olyan többnemzetiségű családokkal kapcsolatos korlátozások eltörlése, ahol 
konfliktus van a szülők között, a gyermek és a szülő által választott nyelv 
használatának korlátozás nélküli szabadságát kell, hogy maga után vonja, 
megfelelően tiszteletben tartva bármely a bíróságok által esetlegesen megállapított 
olyan követelményt, hogy a tárgyalásokat felügyeljék;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Ona Juknevičienė

Módosítás: 192
32a. bekezdés (új)

32a. felszólítja a tagállamokat, hogy erélyesebben lépjenek fel a gyermekek körében a 
kábítószerek, más bódító anyagok és az alkohol egyre növekvő fogyasztása ellen;

Or. lt

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 193
32a. bekezdés (új)

32a. a bizonyítási teher megfordítására szólít fel, hogy a gyermekek környezetébe bevitt 
anyagok ne jelenthessenek veszélyt az egészségre, felszólít továbbá a következőkre:

- valamennyi meglévő és jövőbeli határértéket a csecsemőkre/kisgyermekekre való 
tekintettel határozzanak meg,

- kutassák és értékeljék a hormonális, neurológiai, pszichológiai és immunrendszerre 
gyakorolt környezeti hatásokat,

- valamennyi város- és személyszállítási tervezésbe vezessenek be gyermekbarát 
vizsgálatokat,

- pozitívan címkézzék a nem gyermekmunkával előállított, importált játékokat.

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 194
32b. bekezdés (új)

32b. hangsúlyozza azt az aggasztó tényt, hogy Európában az elhízás – különösen a 
gyermekek körében – növekszik, hangsúlyozza, hogy a becslések szerint az EU-ban 
több mint 21 millió gyermek túlsúlyos, ez a szám pedig évente 400 000-rel növekszik, 
felszólítja a Bizottságot, hogy az elhízással kapcsolatos egyre növekvő probléma 
kezelése érdekében terjesszen elő javaslatokat az agresszív és megtévesztő reklámok 
szabályozására és a feldolgozott élelmiszerek tápértékjelölésére vonatkozó 
rendelkezések javítására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 195
Cím (a 32. bekezdés után)

A bevándorlók, menedékkérők és menekültek gyermekei

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás: 196
33. bekezdés

33. kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet a menekült, menedékkérő és migráns 
gyermekek helyzetére (törlés) annak érdekében, hogy jogaikat tiszteletben tartsák és 
foglalkozzanak különleges szükségleteikkel;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 197
33. bekezdés

33. kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet a migrációval érintett gyermekek helyzetére –
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beleértve azokat is, akiknek szülei menedékkérők, menekültek vagy illegális 
bevándorlók – annak érdekében, hogy ezeknek a gyermekeknek ne kelljen 
szenvedniük egy olyan helyzet negatív következményeitől, amelyről nem tehetnek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 198
33. bekezdés

33. kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet a migráns gyermekek helyzetére – akiknek 
szülei menedékkérők, menekültek vagy illegális bevándorlók – annak érdekében, hogy 
ezek a gyermekek szüleik jogállásától függetlenül élvezhessék jogaikat és hogy 
ezeknek a gyermekeknek ne kelljen szenvedniük egy olyan helyzet negatív 
következményeitől, amelyről nem tehetnek.

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 199
33. bekezdés

33. kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet a migráns gyermekek helyzetére – akiknek 
szülei menedékkérők, menekültek vagy illegális bevándorlók – annak érdekében, hogy 
ezeknek a gyermekeknek ne kelljen szenvedniük egy olyan helyzet negatív 
következményeitől, amelyről nem tehetnek, különös tekintettel a családok 
egységének megőrzésére;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 200
33a. bekezdés (új)

33a. felszólít arra, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra a gyermekekre, akiknek 
meg kell védeniük magukat a bevándorlás valamennyi formájával összefüggésben, 
mivel a szervezett bűnözés minden lehetőséget kihasznál, hogy egy gyermeket 
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behozzon egy országba annak érdekében, hogy kizsákmányolhassa; azon a 
véleményen van, hogy a tagállamoknak ébernek kell lenniük és biztosítaniuk kell, 
hogy minden elképzelhető helyzetre nézve vannak gyermekvédelmi politikák;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 201
33a. bekezdés (új)

33a. felszólítja a tagállamokat, hogy valamennyi gyermek számára biztosítsák az 
életkoruknak megfelelő játszó- és sportlehetőségekhez való ingyenes vagy 
megengedhető árú hozzáférést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Módosítás: 202
33a. bekezdés (új)

33a. felszólít a bevándorló gyermekek számára az oktatáshoz való hozzáférésre és a 
sebezhetőségre és a kíséret nélküli kiskorúakra – kultúraközi perspektívából –
különös figyelmet fordítva programok és források létrehozására, továbbá a 
gyermekek migrációjának megakadályozására irányuló stratégia kidolgozására;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 203
34. bekezdés

34. szeretné, ha a közös menedékügyi rendszer alapját képező új eszközök – együttdöntés 
útján történő – elfogadásának keretében a gyermekek jogainak védelme első helyre 
kerülne, valamint olyan sajátos intézkedéseket dolgoznának ki számukra, amelyek 
figyelembe veszik sebezhetőségüket; továbbá különösen, ha megfelelő hozzáférést 
biztosítanának a gyermekek számára a menekültrendszerhez, iránymutatást 
nyújtanának a gyermekekkel kapcsolatos eljárásokhoz, megfelelően figyelembe véve 
a menedékkérő családokban a gyermek menedékkérésének egyedi indokait és a 
menedékkéréssel kapcsolatos eljárásban a család újraegyesülésének szélesebb 
lehetőségét;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 204
34a. bekezdés (új)

34a. felhívja a figyelmet a mindkét szülőjüktől vagy a korábbi jogi vagy megszokott 
elsődleges gondozójuktól elválasztott migráns gyermekek különleges helyzetére és 
felszólít arra, hogy vegyék fontóra egy olyan célirányos EU-s intézkedés 
szükségességét, amely valamennyi árva gyermek segítséghez való jogával, a területre 
való bejutással, a gyámok kinevezésével és szerepével és a meghallgatáshoz való 
joggal, a fogadás és a család nyomon követésével kapcsolatos intézkedésekkel 
foglalkozik, amely lehetőség szerint tartós megoldásokat is kínálhat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 205
34a. bekezdés (új)

34a. felszólítja a tagállamokat és megfelelő hatóságaikat, hogy tegyék meg a lehető 
legtöbbet annak biztosítása érdekében, hogy a gyermekeket egészséges fizikai 
környezet vegye körül, amiatt az aránytalan hatás miatt, amelyet a szennyezés és a 
szegényes életkörülmények okoznak a fiatalokra nézve. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani a gyermekek tanulási környezetére is és megfelelő előírásokat kell 
bevezetni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 206
35. bekezdés

35. felhívja a figyelmet (törlés) a születésükkor nem anyakönyvezett gyermekek sajátos 
helyzetére, akiknek esetében olyan egyedi intézkedések szükségesek, amelyek kivétel 
nélkül,  kötelezően figyelembe veszik a gyermek mindenek felett álló érdekét, az 
Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága által meghatározottak szerint;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 207
35. bekezdés

35. felhívja a figyelmet az egyedülálló, hontalan, valamint a születésükkor nem 
anyakönyvezett gyermekek sajátos helyzetére, akiknek esetében olyan egyedi 
intézkedések szükségesek, amelyek kivétel nélkül,  kötelezően figyelembe veszik a 
gyermek mindenek felett álló érdekét, a gyermekjogi egyezmény és az Egyesült 
Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága által meghatározottak szerint;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 208
35. bekezdés

35. felhívja a figyelmet arra, hogy a felnőttek által nem kísért, a hontalan, valamint a 
születésükkor nem anyakönyvezett gyermekek különösen veszélyeztetettek és 
felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek különleges intézkedéseket annak alapján, 
ami az egyes gyermekeknek a legjobb, összhangban az Egyesült Nemzetek 
Menekültügyi Főbiztossága által meghatározottakkal;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás: 209
35a. bekezdés (új)

35a. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra annak lehetőségét, hogy az EU-ban 
született gyermekeknek EU-s állampolgárságot ajánl fel szüleik jogállásától 
függetlenül;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 210
35a. bekezdés (új)

35a. emlékeztet arra, hogy a gyermekek közigazgatási fogva tartásának kivételes 
intézkedésnek kell lennie; hangsúlyozza, hogy a családjaik által kísért gyermekek 
csak végső intézkedésként, a lehető legrövidebb ideig tarthatók fogva és csak akkor, 
ha a fogva tartásuk a gyermekjogi egyezmény 37. cikkének b) pontja értelmében 
legjobb érdeküket szolgálja, továbbá hogy a kíséret nélküli kiskorúak nem tarthatók 
fogva és nem küldhetők vissza;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 211
35b. bekezdés (új)

35b. emlékeztet arra, hogy a gyermekeknek joguk van az oktatáshoz és a szórakozáshoz;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 212
35a. bekezdés (új)

35a. üdvözli a gyermekügyi ombudsmanok tisztségének bevezetését és felszólít minden 
tagállamot, hogy nemzeti és helyi szinten könnyítsék meg e tisztség bevezetését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 213
Cím (új)

A gyermekek tájékoztatáshoz való joga

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 214
35a. bekezdés (új)

35a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy hatékony rendszert, 
hogy a gyermekek életkoruknak és szellemi érettségüknek megfelelő mértékében, a 
családon belül, az oktatási intézményekben megismerhessék jogaikat és élhessenek 
velük;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 215
35b. bekezdés (új)

35b. felhívja a figyelmet arra, hogy a szülők és az oktatásban dolgozó szakemberek 
felkészítése kulcsfontosságú a gyermekek ismeretszerzésében és jogaik hatékony 
gyakorlásában;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Kósáné Kovács Magda

Módosítás: 216
35c. bekezdés (új)

35c. felhívja a figyelmet az írott és elektronikus média felelősségére a gyermekek 
jogainak terjesztésében;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 217
Cím (a 35. bekezdés után) (új)

A gyermekek és a demokrácia
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 218
35a. bekezdés (új)

35a. hangsúlyozza a gyermekeknek olyan szabad és nyitott társadalomban való 
felnövéséhez való jogát, ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat és a 
szólásszabadságot és ahol – különösen a fiatalokkal kapcsolatban – már eltörölték a 
halálbüntetést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 219
35b. bekezdés (új)

35b. hangsúlyozza, hogy a nem demokratikus államokban a gyermekek helyzete igen 
ingatag és felszólítja a Bizottságot, hogy foglalkozzon az emberek e csoportjával;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 220
35c. bekezdés (új)

35c. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a gyermekek és fiatalok politikai 
tudatossága felkeltésének kérdését azokban a harmadik országokban, ahol a 
demokrácia korlátozott, hogy így ezek a fiatalok politikai szempontból tudatos 
polgárokká válhassanak;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 221
35d. bekezdés (új)

35d. felszólítja a Bizottságot, hogy hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fiatalok 
(politikai) ifjúsági szervezeteken keresztül, önkéntes alapon tudjanak hangot adni 
véleményüknek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 222
35e. bekezdés (új)

35e. felszólítja a Bizottságot, hogy hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fiatalok 
(politikai) ifjúsági szervezeteken keresztül, önkéntes alapon tudjanak hangot adni 
véleményüknek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 223
35f. bekezdés (új)

35f. felszólítja a tagállamokat, hogy minden gyermeket tekintsenek bűncselekmény 
áldozatának, aki családon belül erőszaknak volt a tanúja;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 224
35g. bekezdés (új)

35g. felszólítja a tagállamokat, hogy – függetlenül ennek okától – lépjenek fel a 
becsülettel kapcsolatos bűncselekmények, a homoszexualitás, vallási vagy nemi 
önazonosság, a megszervezett házasságok és a kiskorúakkal kötött házasságok ellen;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 225
Cím (a 35. bekezdés után) (új)

Egészség

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 226
35h. bekezdés (új)

35h. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak szexuális felvilágosítást, tájékoztatást 
és tanácsadást annak érdekében, hogy növeljék az egyén szexualitásával kapcsolatos 
tudatosságot és annak tiszteletben tartását, továbbá hogy megelőzzék a nem kívánt 
terhességeket és a HIV/AIDS és más, nemi úton terjedő betegségek elterjedését; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 227
35i. bekezdés (új)

35i. a különböző fogamzásgátlókhoz való hozzáférés és az azokra vonatkozó tájékoztatás 
megkönnyítése;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Maria Gomes

Módosítás: 228
36. bekezdés

36. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamoknak, valamint a Gyermekek Európája kormányközi csoportnak, a nemzeti 
gyermekügyi hatóságok európai hálózatának (ChildONEurope), az Európa Tanácsnak, 
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az Egyesült Nemzetek Gyermekjogi Bizottságának, az UNICEF-nek, a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezetnek (ILO), az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának
(UNHCR) és az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO).

Or. en
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