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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Evelyne Gebhardt

Pakeitimas 1
4 nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2007 m. birželio 21–22 d. susitikime 
Briuselyje priimtą sprendimą Pagrindinių teisių chartijai, kurios 24 straipsnis 
vadinamas „Vaiko teisės“ ir kuriame, tarp kitko, teigiama, kad „imantis bet kokių su 
vaiku susijusių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės, ar privačios įstaigos, 
svarbiausia – vaiko interesai“, suteikti teisiškai privalomą pobūdį ir svarbiausia –
įgyvendinti vaikų teises į abu tėvus, sudarant jiems galimybes palaikyti reguliarius 
asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti, pvz., užtikrinant geresnį centrinių vald
žios institucijų bendradarbiavimą vaikų grobimo atvejais,

Or. de

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 2
6a (nauja) nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų veiksmų programą, priimtą 1994 m. rugsėjo mėn. 
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Kaire įvykusioje tarptautinėje konferencijoje gyventojų ir vystymosi klausimais,

Or. en

Pakeitimą pateikė Michael Cashman 

Pakeitimas 3
6a (nauja) nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų veiksmų programą, priimtą 1994 m. rugsėjo mėn. 
Kaire įvykusioje tarptautinėje konferencijoje gyventojų ir vystymosi klausimais,

Or. en

Pakeitimą pateikė Evelyne Gebhardt

Pakeitimas 4
8a (nauja) nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento tarpininko tarptautinio tėvų vykdomo vaikų
grobimo atvejais 2007 m. kovo 1 d. tarpinį pranešimą, kuriame Europos Komisija, 
Europos Parlamentas ir kitos institucijos įspėjamos dėl itin padidėjusio tėvų
vykdomo vaikų grobimo atvejų skaičiaus,

Or. de

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 5
13 nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į ES Pagrindinių teisių nepriklausomų ekspertų tinklo teminę pastabą d
ėl vaiko teisių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 6
nurodomoji dalis
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atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus tyrimą dėl smurto prieš vaikus, 
2006 m. spalio 11 d. pristatytą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 7
14a (nauja) nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo mėn. UNICEF gaires dėl vaikų, nukentėjusių nuo 
prekybos žmonėmis, apsaugos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 8
15a (nauja) nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į 1989 m. Vaiko teisių konvencijos, kuri skirta vaikų apsaugai nuo 
visų seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos formų ir kuria siekiama u
žkirsti kelią vaikų grobimui, pardavimui arba prekyba vaikais, 34–35 straipsnius,

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 9
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi pagrindinis Komisijos komunikato „Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo“
tikslas – skatinti vaiko teisių – visų pirma teisės augti saugiomis sąlygomis (teisės į
globą), teisės turėti šeimą, teisių į meilę ir žaidimą, sveikatą, švietimą, socialinę
integraciją, lygias galimybes, sportą ir švarią bei saugią aplinką – teigimą siekiant padėti 
pagrindus vaikams palankiai ir jiems pritaikytai visuomenei, kurioje vaikai jausis saugūs 
ir bus aktyvūs veikėjai,
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Or. sv

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 10
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi pagrindinis Komisijos komunikato „Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo“
tikslas – skatinti vaiko teisių – visų pirma teisės į savo tapatybę, teisės turėti šeimą, 
teisių į meilę ir žaidimą, sveikatą, švietimą, socialinę integraciją, lygias galimybes, sport
ą ir švarią bei saugią aplinką – teigimą siekiant padėti pagrindus vaikams palankiai ir 
jiems pritaikytai visuomenei, kurioje vaikai jausis saugūs ir bus aktyvūs veikėjai,

Or. it

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 11
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi pagrindinis Komisijos komunikato „Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo“
tikslas – skatinti vaiko teisių – visų pirma teisės turėti šeimą, teisių į meilę ir žaidimą, 
sveikatą, švietimą, socialinę integraciją, lygias galimybes, sportą ir švarią bei saugią
aplinką ir teisė gauti apie tai informaciją – teigimą siekiant padėti pagrindus vaikams 
palankiai ir jiems pritaikytai visuomenei, kurioje vaikai jausis saugūs ir bus aktyvūs veik
ėjai,

Or. hu

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 12
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnyje teigiama, kad 
„kiekvienas vaikas turi teisę reguliariai palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai 
bendrauti su abiem savo tėvais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams“,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 13
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi pagal Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį ir pagal vieną iš esminių
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos principų svarbu užtikrinti, kad visi vaikai, 
nepriklausomai nuo jų lyties, galėtų laisvai pareikšti savo nuomonę visais su jais 
susijusiais klausimais, ir kad į tą nuomonę turėtų būti atsižvelgiama; kadangi ši teisė
yra absoliuti ir negali būti ribojama ir kadangi būtina surasti bendravimo su vaikais 
būdus, net ir su tais vaikais, kurių reiškimosi būdas nėra lengvai suprantamas 
suaugusiems, pvz., labai mažais, neįgaliais vaikais ir vaikais, kurie kalba kita kalba 
nei mes,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 14
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi pagal Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį ir pagal JT Vaiko teisių
konvencijos 12 straipsnį svarbu užtikrinti vaikams „teisę į dalyvavimą“, kad visais su 
jais susijusiais klausimais visuomet būtų atsižvelgiama į jų patirtį ir nuomones, deramai 
įvertinant jas pagal vaiko amžių ir brandą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 15
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi pagal Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį svarbu užtikrinti vaikams „teisę į
dalyvavimą“, kad visais su jais susijusiais klausimais visuomet būtų atsižvelgiama į jų
patirtį ir nuomones, ir tai daryti tokiais būdais ir naudojant tokias priemones, kurios 
atitiktų jų amžių ir intelekto išsivystymą,

Or. hu
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Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 16
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi labai svarbu vaikų teises įtraukti į visas su vaikais susijusias ES politikos sritis 
ir jas ginti („aspekto integravimas“, angl. mainstreaming),

Or. it

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 17
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi labai svarbu vaikų teises įtraukti į visas su vaikais tiesiogiai ir netiesiogiai 
susijusias ES politikos sritis ir joms atstovauti („aspekto integravimas“, angl. 
mainstreaming),

Or. sv

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 18
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi tėvų skurdas ir socialinė atskirtis sudaro dideles kliūtis vaikams įgyvendinti 
savo teises ir kadangi yra daug kitų veiksnių, neleidžiančių vaikams pasinaudoti 
savo teisėmis, kaip antai tėvai, kurie blogai atlieka savo pareigas vaikams, būtinybė, 
kad vaikams teisiniuose reikaluose atstovautų suaugę asmenys, arba tai, kad teisės į
sveikatos priežiūrą galima reikalauti tik pritarus asmeniui, kuriam suteikta vaiko 
globa,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 19
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)
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Ca. kadangi suaugusieji turėtų sudaryti palankias sąlygas vaikams pasisakyti, kad jie 
galėtų išsakyti savo nuomonę ir kad juos išklausytų; kadangi suaugusieji turėtų
remti vaikų taikos ir draugystės pareiškimus ir skatinti juos bendrauti su kitais 
vaikais; kadangi laikas yra svarbus veiksnys kuriant palankias sąlygas atviram poži
ūriui ir sudarant vaikams galimybes pasisakyti ne tik specialių renginių metu ir 
kadangi finansuojant viešąsias programas reikėtų į tai atsižvelgti,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hanna Foltyn-Kubicka

Pakeitimas 20
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi normalus protinis ir fizinis vaiko vystymasis įmanomas tik tuomet, kai jį
supa meilė, rūpestis ir pagarba, o tai galima geriausiai užtikrinti sveikoje šeiminėje 
aplinkoje,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 21
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi vaiko teisių pažeidimas, smurtas prieš vaikus ir prekyba vaikais neteisėto 
įvaikinimo, prostitucijos, neteisėto darbo, priverstinių vedybų, prašymo išmaldos 
gatvėje tikslais ar bet kuriais kitais tikslais vis dar yra problema ES,

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 22
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi vis daugiau vaikų serga chroniškomis ligomis, pvz., neurodermatitu, ir 
alergijomis bei kvėpavimo ir triukšmo sukeltomis ligomis,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 23
Cb konstatuojamoji dalis (nauja)

Cb. kadangi vaikų teisės į sveiką aplinką yra įtvirtintos JT Vaiko teisių konvencijoje,

Or. de

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 24
Cc konstatuojamoji dalis (nauja)

Cc. kadangi Švedija ir Austrija įsteigė vaikų ombudsmeno pareigybę,

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 25
1 punktas

1. džiaugiasi Komisijos iniciatyva, kuria gan aiškiai įvardijama, kad visos pagrindinių
žmogaus teisių konvencijos vienodai taikomos ir vaikams, ir suaugusiems, kaip ir 
kelios papildomos teisės, įskaitant teises, įtvirtintas Jungtinių Tautų Vaiko teisių
konvencijoje, kuri buvo parengta ypač atkreipiant dėmesį į ypatingą vaikų ir 
jaunimo padėtį;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 26
1 punktas

1. džiaugiasi Komisijos iniciatyva aiškiai išreikšta valia pripažinti specifinį vaiko teisių pob
ūdį, kuris skiriasi nuo bendresnės pagrindinių teisių problematikos, nors kaip visapusi
škos asmeninės teisės yra jos sudedamoji dalis;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 27
1a punktas (naujas)

1a. džiaugiasi Europos Tarybos birželio 23 d. išvada, kurioje teigiama, kad vaiko teisės 
bus įtrauktos į naujos ES Reformų sutarties Europos Sąjungos tikslų sąrašą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Michael Cashman 

Pakeitimas 28
2a punktas (naujas)

2a. pažymi, kad JT Vaiko teisių konvencijoje nustatytos vaiko teisės skirtos visiems 
jaunesniems nei 18 metų žmonėms ir kad turi būti pripažinti konkretūs paauglių
poreikiai seksualinės ir reprodukcinės sveikatos srityje ir jų teisės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 29
3 punktas

3. džiaugiasi, kad Komisija įsteigė Forumą, kuriame dalyvauja valstybių narių, Europos 
Parlamento ir Komisijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO), žmogaus teisių srityje 
dirbančių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų atstovai ir patys vaikai; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad vaikų dalyvavimas būtų laikomas vienu svarbiausių šio 
forumo tikslų, siekiant įvykdyti įsipareigojimą nuo 2007 m. į sprendimų priėmimo 
procesus įtraukti vaikus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 30
3 punktas
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3. džiaugiasi, kad Komisija įsteigė Forumą, kuriame dalyvauja valstybių narių, Europos 
Parlamento ir Komisijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO), žmogaus teisių srityje 
dirbančių tarptautinių organizacijų atstovai ir patys vaikai; pabrėžia, kad svarbu 
pakviesti šiame forume dalyvauti ir tuos, kurie valstybėse narėse yra atsakingi už
vaikus ir jaunimą; taip pat džiaugiasi tuo, kad ir patys vaikai galės dalyvauti 
forume;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 31
3 punktas

3. džiaugiasi, kad Komisija įsteigė Forumą, kuriame dalyvauja valstybių narių, Europos 
Parlamento ir Komisijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO), žmogaus teisių srityje 
dirbančių tarptautinių organizacijų atstovai ir patys vaikai; tačiau ragina, kad, atsi
žvelgiant į lemiamą tėvų vaidmenį užtikrinant vaikų gerovę, į šį organą taip pat būt
ų pakviestos tėvų ir šeimų asociacijos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 32
3 punktas

3. džiaugiasi, kad Komisija įsteigė Forumą, kuriame dalyvauja valstybių narių, Europos 
Parlamento ir Komisijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO), žmogaus teisių srityje 
dirbančių tarptautinių organizacijų atstovai ir patys vaikai; pabrėžia, kad svarbu 
skatinti konkrečias dalyvavimo formas, kuriomis nesistengiama formuoti vaikų
nuomonės ir jie gali laisvai išsakyti savo mintis, nenukentėdami nuo padarinių, 
kylančių dėl suaugusiųjų vykdomos jų veiksnumo kontrolės;

Or. es

Pakeitimą pateikė Evelyne Gebhardt

Pakeitimas 33
4 punktas
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4. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą vaikų teisėms skirti specialią biudžeto eilutę, iš
kurios būtų galima finansuoti ir Forumą, ir tokius bandomuosius projektus kaip (i
šbraukta) nuolatinis koordinavimo organas, sudarytas iš valstybių narių centrinių
valdžios institucijų, įgaliotų stebėti centrinių valdžios institucijų bendradarbiavimą
ir, jei reikia, taikyti bendradarbiavimą, siekiant sumažinti vaikų grobimo atvejų skai
čių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 34
4 punktas

4. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą vaikų teisėms skirti specialią biudžeto eilutę, iš
kurios būtų galima finansuoti ir Forumą, ir vaikų dalyvavimą, ir komunikato 
įgyvendinimo darbus, ir įsipareigoja remti vaikų teisėms skirtos specialios biudžeto 
eilutės sumanymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 35
4 punktas

4. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą vaikų teisėms skirti specialią biudžeto eilutę, iš
kurios būtų galima finansuoti ir Forumą, įskaitant vaikų dalyvavimą šiame forume, ir 
tokius specialiai vaikams skirtus projektus kaip Europos greitojo įspėjimo sistema 
„vaikų grobimas“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 36
4 punktas

4. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą vaikų teisėms skirti specialią biudžeto eilutę, iš
kurios būtų galima finansuoti ir Forumą, ir tokius bandomuosius projektus kaip 
Europos greitojo įspėjimo sistema „vaikų grobimas“, įskaitant šioje srityje dirbančių
NVO tinklų subsidijavimą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 37
4 punktas

4. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą vaikų teisėms skirti specialią biudžeto eilutę, iš
kurios būtų galima finansuoti ir Forumą, ir (išbraukta) bandomuosius projektus, taip 
pat Europos greitojo įspėjimo sistemą „vaikų grobimas“;

Or. it

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 38
4a punktas (naujas)

4a. ragina sukurti veiksmingą stebėsenos sistemą, paremtą finansinėmis priemonėmis, 
ir teikti metinius pranešimus, siekiant užtikrinti komunikate dėl vaiko teisių ir 
rengiamoje vaiko teisių strategijoje numatytų įsipareigojimų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lissy Gröner

Pakeitimas 39
4a punktas (naujas)

4a. ragina Komisiją nuo 2008 m. kas antrais metais parengti išsamų pranešimą apie 
Europos Sąjungos vaikus ir jaunimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 40
4a punktas (naujas)

4a. džiaugiasi Komisijos planu įvesti Europos masto pagalbos vaikams telefono liniją ir 
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pažymi, kad ši paslauga turi būti nemokama ir teikiama visą parą; ragina valstybes 
nares informacinėmis priemonėmis informuoti vaikus apie galimybę pasinaudoti 
šia pagalba;

Or. lt

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 41
5 punktas

5. džiaugiasi, kad Komisija sukūrė tarpžinybinę vaiko teisių grupę ir skyrė vaiko teisių
koordinatorių, ir pageidauja, kad ir Europos Parlamente būtų sukurtas koordinavimo 
padalinys, veikiantis kartu su Komisijos grupe, kuris suvienytų ir racionalizuotų visas 
Parlamento iniciatyvas, susijusias su vaikų teisėmis; pageidauja, kad šios organizacijos 
galėtų sukurti keitimosi informacija ir gerąja patirtimi tinklą, susijusį su kai kuriose 
valstybėse narėse įgyvendinamais nacionaliniais strateginiais planais vaikų reikalų
srityje;

Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 42
5 punktas

5. džiaugiasi, kad Komisija sukūrė tarpžinybinę vaiko teisių grupę ir skyrė vaiko teisių
koordinatorių, ir pageidauja, kad ir Europos Parlamente būtų sukurtas koordinavimo 
padalinys, kuris suvienytų ir racionalizuotų visas Parlamento iniciatyvas, susijusias su 
vaikų teisėmis; mano, kad šios organizacijos turėtų sukurti keitimosi informacija ir ger
ąja patirtimi tinklą, kuriame dalyvautų ir vaikai;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 43
5 punktas
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1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.

5. džiaugiasi, kad Komisija sukūrė tarpžinybinę vaiko teisių grupę ir skyrė vaiko teisių
koordinatorių, ir pageidauja, kad ir Europos Parlamente būtų sukurtas koordinavimo 
padalinys, kuris suvienytų ir racionalizuotų visas Parlamento iniciatyvas, susijusias su 
vaikų teisėmis; pageidauja, kad šios organizacijos galėtų sukurti keitimosi informacija ir 
gerąja patirtimi tinklą; ragina, kad šie organai užmegztų tiesioginius ryšius su vaikų
ir jaunimo vadovaujamomis organizacijomis, kad galima būtų užtikrinti prasmingo 
ir veiksmingo vaikų dalyvavimo priimant visus su jais susijusius sprendimus 
proceso vystymą, įgyvendinimą ir stebėseną;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 44
6 punktas

6. susidomėjęs laukia, kol Komisija 2008 m. paskelbs savo studiją, kurioje pateiks 
dabartinių ES priemonių, susijusių su vaikų teisėmis, poveikio vertinimą, ir 
konsultacinį dokumentą, kuriame apibrėš būsimųjų ES veiksmų vaiko teisių srityje 
svarbiausiuosius prioritetus tiek vidaus, tiek užsienio politikoje, ir prašo ją atsižvelgti 
į organizacijų „Save the Children“ ir „Plan International“ konsultacijų su tūkstančiu 
vaikų 2007 m. pradžioje rezultatus, kurie atskleidė, jog pirmenybinėmis sritimis jie 
laiko patiriamą prieš juos nukreiptą prievartą, diskriminaciją, socialinę atskirtį ir 
rasizmą, narkotikų, alkoholio ir rūkymo padarinius, prostituciją ir prekybą žmonėmis 
bei aplinkosaugą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 45
6 punktas

6. susidomėjęs laukia, kol Komisija 2008 m. paskelbs konsultacinį dokumentą, kuriame 
apibrėš būsimųjų ES veiksmų vaiko teisių srityje svarbiausiuosius prioritetus, turėdama 
tikslą priimti baltąją knygą, ir prašo ją atsižvelgti į organizacijų „Save the Children“ ir 
„Plan International“ konsultacijų su tūkstančiu vaikų 2007 m. pradžioje rezultatus, 
kurie atskleidė, jog pirmenybinėmis sritimis jie laiko patiriamą prieš juos nukreiptą
prievartą, diskriminaciją, socialinę atskirtį ir rasizmą, narkotikų, alkoholio ir rūkymo 
padarinius, prostituciją ir prekybą žmonėmis bei aplinkosaugą1. Be šių konkrečių
pirmenybinių klausimų, visapusiškas strategijos tikslas turi būti vaikų teisė
dalyvauti ir daryti įtaką. Todėl ragina Komisiją parengti procesą, kuriame visi jame 
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dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai, įskaitant vaikus, galėtų dalyvauti 
konsultacijose rengiant ES vaikų teisių strategiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 46
6 punktas

6. susidomėjęs laukia, kol Komisija 2008 m. paskelbs konsultacinį dokumentą, kuriame 
apibrėš būsimųjų ES veiksmų vaiko teisių srityje svarbiausiuosius prioritetus, ir prašo ją
atsižvelgti į organizacijų „Save the Children“ ir „Plan International“ konsultacijų su t
ūkstančiu vaikų 2007 m. pradžioje rezultatus, kurie atskleidė, jog pirmenybinėmis 
sritimis jie laiko patiriamą prieš juos nukreiptą prievartą, diskriminaciją, socialinę atskirt
į ir rasizmą, narkotikų, alkoholio, rūkymo ir piktnaudžiavimo vaistiniais preparatais 
padarinius, prostituciją ir prekybą žmonėmis bei aplinkosaugą.

Or. it

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 47
6a punktas (naujas)

6a. tikisi, kad Komisija, parengusi konsultacinį dokumentą, kuris turi būti paskelbtas 
2008 m., priims baltąją knygą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 48
6b punktas (naujas)

6b. susidomėjęs laukia Komisijos pranešimo dėl 2003 m. pamatinio sprendimo dėl 
kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo valstyb
ėse narėse;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 49
6a punktas (naujas)

6a. džiaugiasi, kad Komisija pripažįsta, jog vaikų poreikiai skirtingais gyvenimo etapais 
nuo gimimo iki pilnametystės yra labai skirtingi.

Primena vaikų teisę į aukščiausius sveikatos standartus ir konkrečiai paauglių teis
ę į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą ir švietimą bei paslaugas šeimos planavimo 
srityje; todėl šie klausimai turi būti sudėtinė būsimos vaiko teisių strategijos dalis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 50
7 punktas

7. prašo, kad vaiko teisių apsauga, nustatyta JT Vaiko teisių konvencijoje, būtų įtraukta 
kaip vienas iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros daugiametės veiklos 
prioritetų ir kad ši artimiausiu metu įsteigtų bendradarbiavimo su šioje srityje dirban
čiomis tarptautinėmis institucijomis, visų pirma su vaikų teisių ombudsmenais, ir 
NVO tinklą, siekdama visapusiškai pasinaudoti jų patirtimi ir turima informacija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 51
8 punktas

8. prašo Komisijos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir valstybių narių dirbti 
siekiant patobulinti palyginamų statistinių duomenų apie vaikų padėtį ES rinkimą, 
esant reikalui išplečiant Eurostato įgaliojimus, siekiant įvesti kuo daugiau rodiklių, 
konkrečiai susijusių su vaikais;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 52
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8 punktas

8. prašo Komisijos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir valstybių narių dirbti 
bendradarbiaujant su atitinkamomis JT agentūromis, tarptautinėmis 
organizacijomis ir mokslinių tyrimų centrais, siekiant patobulinti statistinių duomenų
apie vaikų padėtį ES rinkimą, esant reikalui išplečiant Eurostato įgaliojimus, siekiant 
įvesti kuo daugiau rodiklių, konkrečiai susijusių su vaikais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 53
8 punktas

8. prašo Komisijos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir valstybių narių dirbti 
siekiant patobulinti statistinių duomenų apie vaikų padėtį ES rinkimą, esant reikalui i
šplečiant Eurostato įgaliojimus, siekiant parengti ir įvesti kuo daugiau rodiklių, konkre
čiai susijusių su vaikais, pvz., dėl vaikų skurdo ir socialinės atskirties. Turėtų būti u
žtikrinamas vaikų dalyvavimas renkant duomenis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 54
8a punktas (naujas)

8a. mano, kad labai svarbu, jog informacija apie vaikų teises būtų skleidžiama vaikams 
jiems priimtinu būdu ir tinkamomis priemonėmis. Ragina Komisiją sukurti 
veiksmingas ryšių priemones, įskaitant vaikams priimtiną tinklavietę, siekiant 
propaguoti ES darbą vaikų teisių srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 55
8a punktas (naujas)

8a. ragina Komisiją įkurti nuolatinę bendro naudojimo informacinę sistemą, siekiant 
geriau pažinti vaikų padėtį ES; taip pat ragina sukurti ir remti periodinius ir 
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nuolatinius informacijos apie vaikų padėtį ES kanalus, pvz., statistines ataskaitas, 
studijas ir keitimąsi informacija bei gera praktika; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Michael Cashman 

Pakeitimas 56
8a punktas (naujas)

8a. ragina įtraukti vaikų teises į ES išorės politiką ir priemones, įskaitant 
Europos kaimynystės politiką, strateginę partnerystę su Rusija, kaip tai 
numatyta rengiamame Komisijos tarnybų darbo dokumente dėl Europos 
Sąjungos veiksmų plano dėl vaikų teisių išoriniuose santykiuose, ir į pl
ėtros procesą, pripažįstant, kad šios politikos sritys – tai galingi įrankiai, 
suteikiantys galimybes remti vaikų teises, ir ragina Komisiją pagal šias 
galimybes suformuluoti konkrečius ES ir valstybių narių išorės darbo 
tikslus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 57
9 punktas

9. prašo, kad būtų numatyta, jog ES pasirašys Europos Tarybos konvencijas, susijusias su 
vaiko teisėmis, įskaitant Europos žmogaus teisių konvenciją ir konvencijas (i
šbraukta) dėl įvaikinimo arba dėl seksualinės vergovės ir seksualinio išnaudojimo, ir 
pageidauja, kad Taryba priimtų principinę poziciją, kad ateityje ES padėtų dalyvauti 
derybose dėl būsimųjų vaikų apsaugos konvencijų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 58
9 punktas

9. prašo, kad būtų numatyta, jog ES pasirašys Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją
bei Europos Tarybos konvencijas, susijusias su žmogaus teisėmis, pvz., dėl vaiko teisių
įgyvendinimo, dėl įvaikinimo arba dėl seksualinės vergovės ir seksualinio išnaudojimo, 
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ir pageidauja, kad Taryba priimtų principinę poziciją, kad ateityje ES padėtų dalyvauti 
derybose dėl būsimųjų vaikų apsaugos konvencijų;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 59
9 punktas

9. prašo, kad būtų numatyta, jog ES pasirašys Europos Tarybos konvencijas, susijusias su 
žmogaus teisėmis, pvz., dėl vaiko teisių įgyvendinimo, dėl įvaikinimo arba dėl seksualin
ės vergovės ir seksualinio išnaudojimo, ir pageidauja, kad Taryba priimtų principinę
poziciją, kad ateityje ES padėtų dalyvauti derybose dėl būsimųjų vaikų teisių konvencij
ų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 60
10 punktas

10. pageidauja, kad būtų išanalizuota galimybė ES prisijungti prie Jungtinių Tautų Vaiko 
teisių konvencijos ir dviejų fakultatyvinių protokolų;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 61
11 punktas

11. ragina visas valstybes nares, kurios dar to nėra padariusios, įsteigti vaiko teisių
ombudsmeno pareigybę, kaip  ragino JT Vaiko teisių komitetas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes
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Pakeitimas 62
11 punktas

11. ragina visas valstybes nares, kurios dar to nėra padariusios, įsteigti vaiko teisių
ombudsmeno pareigybę, siekiant skatinti vaikų teisių realizavimą ir tolesnį 1989 m. 
JT Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 63
11 punktas

11. apgailestauja, kad nė viena valstybė narė dar nėra įsteigusi vaiko teisių ombudsmeno 
pareigybės, numatytos 1989 m. JT Vaiko teisių konvencijoje, ir ragina tas valstybes 
nares, kurios dar nėra to padariusios, kaip galima greičiau tai padaryti; laikosi 
nuomonės, kad ES turėtų skirti finansinius ir žmogiškuosius išteklius Europos vaik
ų ombudsmenų tinklui, kad pasitelkiant šį tinklą būtų galima aktyviau ES mastu 
spręsti su vaiko teisėmis susijusius klausimus;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Hanna Foltyn-Kubicka

Pakeitimas 64
11a punktas (naujas)

11a. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų, siekiant užtikrinti protiškai neįgali
ų vaikų teises, ypač jų teisę į laisvę, mokslą ir teisę kreiptis į teismą, ir apsaugoti 
juos nuo kankinimo ir žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio su jais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 65
11a punktas (naujas)

11a. ragina visas valstybes nares užtikrinti vaikams veiksmingą, nepriklausomą
atstovavimą visuose su jais susijusiuose teisminiuose arba sąlygiškai teisminiuose 
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procesuose, taip pat kad vaikams būtų paskirtas teisėtas globėjas, jei nėra atsakingo, 
kompetentingo ir tinkamo suaugusio šeimos nario, galinčio atlikti šias pareigas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 66
11a punktas (naujas)

11a. pabrėžia, kad atsižvelgiant į tai, jog didžioji dauguma vaikų, ypač mažamečių, auga 
šeimose, vaiko teisių strategijoje turi būti nuostatos dėl šeimų gerovės skatinimo; 
todėl apgailestauja, kad komunikate nenumatoma, kaip į vaiko teisių strategiją
galima būtų įtraukti šeimos gerovės klausimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 67
11a punktas (naujas)

11a. ragina Komisiją parengti politiką ir įgyvendinti visapusiškas, visa apimančias 
priemones, skirtas vaikų teisių apsaugai, kad būtų galima pasiekti visuotinį
teisingumą ir vaikų lygias galimybes; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Françoise Castex

Pakeitimas 68
11a punktas (naujas)

11a. siūlo, kad Europos Sąjunga apibrėžtų sąvoką „vaikai pavojuje“, kad būtų įvardyti 
visi vaikai, kenčiantys dėl socialinės padėties, keliančios grėsmę jų protinei ir fizinei 
sveikatai ir (arba) pavojų jiems tapti nusikaltimų dalyviais arba aukomis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Françoise Castex
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Pakeitimas 69
11b punktas (naujas)

11b. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių (organizuoti informacines 
kampanijas, keitimąsi geriausia praktika ir t. t.), siekiant užkirsti kelią „vaikams 
pavojuje“, įskaitant nepilnamečių nusikalstamumą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Françoise Castex

Pakeitimas 70
11c punktas (naujas)

11c. primena, kad teisė į mokslą ir mokymą yra pagrindinė socialinė teisė, ir ragina 
visas valstybes nares ir šalis kandidates šią teisę užtikrinti, nepriklausomai nuo to, 
kokia vaiko arba jo tėvų socialinė padėtis ar tautybė, fizinė būklė ar teisinė padėtis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 71
11a punktas (naujas)

11a. ragina valstybes nares pritaikyti savo nacionalines rinkimų sistemas, kad būtų
galima užtikrinti, jog gausios šeimos galėtų pasinaudoti pažangiomis rinkimų teis
ėmis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 72
11b punktas (naujas)

11b. ragina valstybes nares pritaikyti savo mokyklų sistemas, siekiant užtikrinti, kad 
mokymo programų turinys atitiktų vaikų išsivystymo lygį; prašo valstybių narių bes
ąlygiškai gerbti tėvų teisę laisvai pagal savo pageidavimą parinkti  mokymo būdą
savo vaikams (Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 26 straipsnis);
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 73
11c punktas (naujas)

11c. ragina valstybes nares remti skirtingų kartų bendro gyvenimo projektus (namai 
skirtingų kartų žmonėms), kad būtų galima sudaryti galimybes vaikams augti su 
pagyvenusiais žmonėmis, ir savo ruožtu sudaryti galimybes pagyvenusiems žmon
ėms pasinaudoti socialinės paramos tinklu ir prisidėti prie vaikų ugdymo, 
pasidalijant savo žiniomis ir patirtimi; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 74
Antraštė (po 11 punkto)

KAI KURIE PIRMENYBINIAI RENGIAMOS VAIKŲ TEISIŲ STRATEGIJOS 
ASPEKTAI

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 75
12 punktas

12. tvirtina, kad bet kokios formos smurtas prieš vaikus yra nepateisinamas, ir primena 
svarbiausias rekomendacijas, pateiktas Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus 
studijoje dėl smurto prieš vaikus, dėl kelio visų formų smurtui prieš vaikus u
žkirtimo ir atsakomųjų veiksmų; visų pirma pripažįsta poreikį uždrausti visų formų
smurtą prieš vaikus, nustatyti prevencinės politikos prioritetus, sustiprinti atsakom
ąsias priemones smurto pasireiškimo atvejais, siekiant paremti nukentėjusiuosius, 
kaltininkus laikyti atsakomingais ir stiprinti informacijos apie šią užslėptą problemą
rinkimą ir analizę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 76
12 punktas

12. tvirtina, kad bet kokios formos smurtas prieš vaikus yra nepateisinamas ir 
primena svarbiausias rekomendacijas, pateiktas Jungtinių Tautų
Generalinio Sekretoriaus studijoje dėl smurto prieš vaikus, dėl kelio visų
formų smurtui prieš vaikus užkirtimo ir atsakomųjų veiksmų – visų pirma 
pripažįsta poreikį uždrausti visų formų smurtą prieš vaikus, nustatyti 
prevencinės politikos prioritetus, sustiprinti atsakomąsias priemones 
smurto pasireiškimo atvejais, siekiant paremti nukentėjusiuosius, 
kaltininkus laikyti atsakomingais ir stiprinti informacijos apie šią užslėpt
ą problemą rinkimą ir analizę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 77
12 punktas

12. tvirtina, kad bet kokios formos smurtas prieš vaikus bet kokiomis sąlygomis yra 
nepateisinamas, ragina Europos mastu priimti teisės aktus, uždraudžiančius visas 
smurto formas, įskaitant fizines ir žeminančias bausmes, žalingą tradicinę praktiką
ir seksualinį smurtą (išnaudojimą) visomis sąlygomis, įskaitant namuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 78
12 punktas

12. tvirtina, kad bet kokios formos smurtas prieš vaikus yra nepateisinamas, ir primena, kad 
viena iš Jungtinių Tautų studijoje dėl smurto pateiktų rekomendacijų – pirmenybę teikti 
prevencijai, įskaitant tokias priemones kaip visuomenės informavimo rėmimas, 
informavimo ir švietimo kampanijos, profesinių gupių, dirbančių su vaikais ir 
vaikams, gebėjimų kūrimas ir teisės reforma, siekiant uždrausti visas smurto prieš
vaikus formas, kuri bus vykdoma stiprinant teismų ir policijos bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių, Europolo ir Eurojusto;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 79
12 punktas

12. tvirtina, kad (išbraukta) smurtas prieš vaikus yra nepateisinamas nusikaltimas, ir 
primena, kad viena iš Jungtinių Tautų studijoje dėl smurto pateiktų rekomendacijų –
pirmenybę teikti prevencijai, o tai skatina stiprinti socialines paslaugas, skiriant 
ypatingą dėmesį šeiminio tarpininkavimo paslaugoms, ir stiprinti teismų ir policijos 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių, Europolo ir Eurojusto;

Or. it

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 80
12 punktas

12. tvirtina, kad bet kokios formos smurtas prieš vaikus yra nepateisinamas, ir primena, kad 
viena iš Jungtinių Tautų studijoje dėl smurto pateiktų rekomendacijų – pirmenybę teikti 
prevencijai, o tai skatina stiprinti teismų ir policijos bendradarbiavimą tarp valstybių
narių, Europolo ir Eurojusto; tačiau pažymi, kad į sąvoką „smurtas“ čia neįeina 
atsakingos, švelnios fizinės bausmės, kurias tėvai taiko savo vaikams mylinčioje 
aplinkoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 81
12 punktas

12. smerkia visas smurto prieš vaikus formas ir primena, kad viena iš Jungtinių Tautų
studijoje dėl smurto pateiktų rekomendacijų – pirmenybę teikti prevencijai, o tai skatina 
stiprinti teismų ir policijos bendradarbiavimą tarp valstybių narių, Europolo ir 
Eurojusto;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hanna Foltyn-Kubicka

Pakeitimas 82
12a punktas (naujas)

12a. ragina Komisiją ir valstybes nares, humanitarines organizacijas ir vaikų teisių
organizacijas negailėti pastangų kovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir 
smurtu namuose, ypač griežčiau kontroliuojant informacijos perdavimą internete, 
kuris tapo pagrindiniu nusikalstamos veiklos įrankiu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 83
12a punktas (naujas)

12a. pritaria JT Generalinio Sekretoriaus specialaus įgaliotinio smurto prieš vaikus 
panaikinimo klausimais skyrimui, suteikiant jam įgaliojimus ir išteklius, 
reikalingus visuotinių įsipareigojimų nutraukti smurtą prieš vaikus įgyvendinimui u
žtikrinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 84
12a punktas (naujas)

12a. ragina visas valstybes nares imtis visų veiksmingų ir deramų priemonių, siekiant 
panaikinti visas smurto prieš vaikus formas, pasireiškiančias visomis sąlygomis, 
įskaitant visas fizines bausmes, žalingas tradicines praktikas, kaip antai ankstyvos ir 
priverstinės vedybos, moterų genitalijų žalojimas ir vadinamieji nusikaltimai dėl 
garbės, seksualinis smurtas ir kankinimai bei kitoks žiaurus, nežmoniškas ar 
žeminantis elgesys arba baudimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström
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Pakeitimas 85
12b punktas (naujas)

12b. ragina valstybes nares skirti lėšų švietimo ir žiniasklaidos kampanijoms, skirtoms t
ėvams ir specialistams, siekiant užtikrinti vaikams priimtinų teisinių, medicinos ir 
psichologinių paslaugų teikimą ir stiprinti teismų ir policijos bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių, Europolo ir Eurojusto;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 86
12a punktas (naujas)

12a. pabrėžia, kad turėtų būti sukurta seksualinį išnaudojimą ir smurtavimą prieš vaikus 
reglamentuojanti teisinė sistema ir kad turėtų būti stiprinamas valstybių narių, 
Europolo, Eurojusto ir visų kompetentingų tarptautinių organų
bendradarbiavimas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 87
13 punktas

13. prašo visų institucijų ir valstybių narių stoti į kovą su vaikų prekyba, pedofilija ir vaikų
pornografija internete, imtis visų reikalingų priemonių, siekiant užbaigti nacionalin
ės teisėkūros suderinimą, vadovaujantis bendrais būtiniausiais principais, 
nustatytais Pagrindų sprendime 2004/68/JHA, tačiau taip pat (išbraukta) 
panaudojant naujas įstatymų priemones, kuriose numatomas visų suinteresuotų
valstybinių ir privačių veikėjų dalyvavimas, kaip nurodyta ir Komisijos komunikate 
„Bendrosios politikos, skirtos kovai su elektroniniais nusikaltimais, linkme“;

Or. el

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 88
13 punktas
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13. prašo visų institucijų ir valstybių narių stoti į kovą su vaikų prekyba, pedofilija, (i
šbraukta) vaikų seksualiniu išnaudojimu internete, vaikų prostitucija ir sekso 
turizmu, nukreiptu prieš vaikus, konkrečiai panaudojant naujas įstatymų priemones, 
kuriose numatomas visų suinteresuotų valstybinių ir privačių veikėjų dalyvavimas, kaip 
nurodyta ir Komisijos komunikate „Bendrosios politikos, skirtos kovai su elektroniniais 
nusikaltimais, linkme“;

Or. it

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 89
13 punktas

13. prašo visų institucijų ir valstybių narių stoti į kovą su vaikų seksualiniu išnaudojimu, 
vaikų prekyba, pedofilija ir vaikų pornografija internete, konkrečiai panaudojant naujas 
įstatymų priemones, kuriose numatomas visų suinteresuotų valstybinių ir privačių veikėj
ų dalyvavimas, kaip nurodyta ir Komisijos komunikate „Bendrosios politikos, skirtos 
kovai su elektroniniais nusikaltimais, linkme“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 90
13 punktas

13. prašo visų institucijų ir valstybių narių stoti į kovą su vaikų prekyba, vaikų sekso 
turizmu, pedofilija ir vaikų pornografija internete, konkrečiai panaudojant naujas 
įstatymų priemones, kuriose numatomas visų suinteresuotų valstybinių ir privačių veikėj
ų dalyvavimas, kaip nurodyta ir Komisijos komunikate „Bendrosios politikos, skirtos 
kovai su elektroniniais nusikaltimais, linkme“; primena savo 2006 m. lapkričio 16 d. 
rekomendacijas dėl kovos su prekyba žmonėmis – integruotos procedūros ir pasi
ūlymų dėl veiksmų plano, kurio E konstatuojamojoje dalyje raginama nustatyti tiksl
ą per ateinančius dešimt metų per pusę sumažinti prekybos žmonėmis aukų skaičių, 
nors pagrindinis uždavinys būtų nedelsiant visiškai panaikinti tokios rūšies 
nusikalstamumą;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis ir Katerina Batzeli
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2 TDO konvencijoje Nr. 182 dėl blogiausių vaikų darbo formų prekyba žmonėmis tiesiogiai nurodoma kaip 
viena iš blogiausių išnaudojimo formų.

Pakeitimas 91
13a punktas (naujas)

13a. taip pat ragina Komisiją remti greitą JT Vaiko teisių konvencijos protokolo dėl vaik
ų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ratifikavimą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 92
13a punktas (naujas)

13a. ragina ES institucijas ir valstybes nares užtikrinti visapusišką prekybos žmonėmis 
aukų apsaugą ir paramą joms, skiriant ypatingą dėmesį rasti tinkamą, ilgalaikį
sprendimą prekybos vaikais aukų atveju;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 93
13a punktas (naujas)

13a. prašo visų institucijų ir valstybių narių stoti į kovą su prekyba vaikais, visomis i
šnaudojimo formomis, įskaitant darbą (pvz., vaikų darbą2, priverstinį darbą, buitinę
vergovę, vergiją, darbą už skolas ir išmaldos prašymą), priverstines vedybas, 
įvaikinimą ir neteisėtą veiklą (pvz., prekybą narkotikais, vagiliavimą), seksualinį i
šnaudojimą, prostituciją ir kt.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 94
14 punktas

14. remia Komisijos, kuri drauge su didžiausiomis įmonėmis, išduodančiomis kreditines 
korteles, vertina technines galimybes iš mokėjimo internetu sistemos pašalinti tinklapius, 
kuriuose vyksta elektroninė prekyba vaikų pornografine medžiaga, arba galimybes įvesti 
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kitus apribojimus, pastangas; panašiai ragina kitus ekonominius žaidėjus, pvz., bankus, 
valiutos keityklas, interneto teikėjus ir paieškos variklių operatorius, aktyviai dalyvauti 
kovojant su vaikų pornografija ir kitomis vaikų komercinio išnaudojimo formomis;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Hanna Foltyn-Kubicka

Pakeitimas 95
14a punktas (naujas)

14a. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų, siekiant užkirsti kelią vaik
ų tvirkinimui, visų pirma apribojant viešą pornografijos rodymą, kuris Europos 
miestuose galėtų būti prieinamas vaikams;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 96
14a punktas (naujas)

14a. ragina valstybes nares ir interneto paslaugų teikėjus, bendradarbiaujant su paieškos 
variklių įmonėmis ir policija, įdiegti blokavimo technologiją, siekiant užkirsti kelią
interneto vartotojų prieigai prie neteisėtų interneto svetainių, susijusių su vaikų
seksualiniu išnaudojimu, bei plačiajai visuomenei prie medžiagos, vaizduojančios 
seksualinį vaikų išnaudojimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 97
15 punktas

15. rekomenduoja atsižvelgiant į vaikų teisių apsaugos interesus sukurti adekvačią ir 
veiksmingą reglamentavimo sistemą, kuri būtų taikoma prieigos tiekėjams, 
žiniasklaidai (valstybiniams ir privatiems televizijos kanalams, reklamai, spaudai, 
vaizdo žaidimams, mobiliesiems telefonams ir internetui) ir pramonei, konkrečiai 
siekiant uždrausti žalingo vaizdo ir turinio perdavimą (įskaitant elektroninio 
priekabiavimo reiškinį) ir prekiauti smurtą vaizduojančiais vaizdo žaidimais, kurie, 
skatindami smurtą ir seksizmą, kenkia vaiko psichofiziniam vystymuisi;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 98
15 punktas

15. rekomenduoja sukurti adekvačią ir veiksmingą reglamentavimo sistemą, užtikrinant
prieigos tiekėjų, valstybinių ir privačių televizijos kanalų ir pramonės dialogą, konkre
čiai siekiant įsitikinti, ar yra galimybė uždrausti žalingo vaizdo ir turinio perdavimą (
įskaitant elektroninio priekabiavimo reiškinį) ir prekiauti smurtą vaizduojančiais vaizdo 
žaidimais, kurie, skatindami smurtą, gali kenkti vaiko psichofiziniam vystymuisi;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 99
15 punktas

15. rekomenduoja sukurti (išbraukta) veiksmingą ir proporcingą reglamentavimo sistemą, 
kuri būtų taikoma prieigos tiekėjams, valstybiniams ir privatiems televizijos kanalams ir 
pramonei, konkrečiai siekiant uždrausti žalingo vaizdo ir turinio perdavimą (įskaitant 
elektroninio priekabiavimo reiškinį) ir prekiauti smurtą vaizduojančiais vaizdo 
žaidimais, kurie, skatindami smurtą, kenkia vaiko psichofiziniam vystymuisi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 100
15 punktas

15. rekomenduoja sukurti adekvačią ir veiksmingą reglamentavimo sistemą, kuri būtų
taikoma prieigos tiekėjams, valstybiniams ir privatiems televizijos kanalams ir 
pramonei, konkrečiai siekiant uždrausti žalingo vaizdo ir turinio perdavimą (įskaitant 
elektroninio priekabiavimo reiškinį) ir prekiauti smurtą vaizduojančiais vaizdo 
žaidimais, kurie, skatindami smurtą, kenkia vaiko psichofiziniam vystymuisi; be to, su 
nerimu atkreipia dėmesį į augančią keitimosi MMS žinutėmis su pornografiniais ir 
smurto prieš vaikus vaizdais problemą;
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Or. it

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 101
15 punktas

15. rekomenduoja sukurti adekvačią ir veiksmingą reglamentavimo sistemą, kuri būtų
taikoma prieigos tiekėjams, valstybiniams ir privatiems televizijos kanalams ir 
pramonei, konkrečiai siekiant uždrausti žalingo vaizdo ir turinio perdavimą (įskaitant 
elektroninio priekabiavimo reiškinį) ir prekiauti smurtą vaizduojančiais vaizdo 
žaidimais, kurie, skatindami smurtą, kenkia vaiko psichofiziniam vystymuisi; remia 
saugesnio interneto programą, susijusią su operatyvinių ir techninių priemonių, 
skirtų saugesniam interneto naudojimui, ypač tarp vaikų, skatinti, įgyvendinimu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 102
15a punktas (naujas)

15a. primena, kad dabartinėje Europos sistemoje neseniai buvo įvestas specialus 
interneto žaidimų ženklinimas, suklasifikuojant pagal amžių kompiuterinius ir 
vaizdo žaidimus (PEGI); laikosi nuomonės, kad Komisija ir valstybės narės turėtų
skatinti ir daugiau remti tokią savireguliavimo sistemą žaidimų ženklinimo srityje, 
siekdamos geriau apsaugoti nepilnamečius nuo netinkamo turinio ir informuoti jų t
ėvus apie galimą su žaidimais susijusį pavojų bei atkreipti jų dėmesį į naudingus 
pavyzdžius;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 103
15a punktas (naujas)

15a. džiaugiasi, kad pradedama įgyvendinti Europos sistema, skirta paauglių ir vaikų
saugesniam mobiliųjų telefonų naudojimui, kuri buvo patvirtinta kaip pagrindinių
šio sektoriaus bendrovių ES savireguliavimo kodeksas, po kurio turėtų būti 
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patvirtinami atitinkami nacionaliniai savireguliavimo kodeksai; pabrėžia, kad ši 
sistema – tai pirmasis svarbus žingsnis, siekiant užtikrinti nepilnamečių apsaugą
nuo specifinių pavojų, susijusių su mobiliųjų telefonų naudojimu, tačiau itin 
svarbu, jog Komisija nuolat stebėtų ir analizuotų šios sistemos įgyvendinimą
nacionaliniu lygiu, siekdama įvertinti jos rezultatus ir ištirti poreikį patvirtinti 
Bendrijos įstatymų leidybos iniciatyvą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 104
15b punktas (naujas)

15b. pažymi, kad visose valstybėse narėse grėsmingai išaugo nepilnamečių
nusikalstamumo reiškinys, apimantis nepilnamečius nusikaltėlius ir daugeliu atvej
ų – aukas; tai padėtis, kuriai būtinas integruotas požiūris ne tik nacionaliniu, bet ir 
Bendrijos lygiu; todėl rekomenduoja neatidėliotinai atlikti autoritetingą problemos 
tyrimą ir po to parengti integruotą pagrindų programą Bendrijos lygiu, kurioje visos 
priemonės būtų grupuojamos pagal tris gaires: prevencinės priemonės, nepilnameči
ų nusikaltėlių socialinės integracijos priemonės ir teisminio bei neteisminio įsiki
šimo priemonės; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 105
15a punktas (naujas)

15a. ragina valstybes nares griežtinti televizijos programų, rodomų tuo laiku, kai 
daugiausia vaikų žiūri televizorių,  kontrolę ir padėti tėvams tai kontroliuoti, 
suteikiant jiems reikiamą vientisą informaciją apie televizijos programas; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 106
15a punktas (naujas)

15a. pažymi, kad reikia skirti daugiau dėmesio, siekiant surasti ilgalaikį sprendimą vaiko 
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teisių pažeidimų srityje, propaguojant  sveiką aplinką, atitinkančią vaiko poreikius, 
įskaitant žiniasklaidos visapusiškos prieigos prie vaikų ir vaikų visapusiškos prieigos 
prie žiniasklaidos teisių persvarstymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 107
16 punktas

prašo būsimos strategijos pagrindu sukurti jaunuolių nusikalstamumo ir priekabiavimo 15.
mokyklose bei kitokio žeidžiančio elgesio prevencijos planą, pagal kurį į šią veiklą
mokyklose ir kitose viešose vietose kartu su vaikų šeimomis įsitrauktų ir kiti žmonės;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 108
16 punktas

16. prašo valstybes nares parengti visapusišką jaunuolių nusikalstamumo ir priekabiavimo 
mokyklose prevencijos planą, kurį įgyvendinant dalyvautų visų pirma šeimos ir 
mokyklos ir socialinės tarnybos, dirbančios šeimų rėmimo srityje; rekomenduoja, 
kad valstybės narės dalytųsi tarpusavyje gera praktika;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 109
16 punktas

16. prašo sukurti jaunuolių nusikalstamumo ir priekabiavimo mokyklose ir specifinės 
jaunimo gaujų problemos prevencijos planą, kurį įgyvendinant dalyvautų visų pirma 
šeimos, mokyklos ir socialinės organizacijos;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 110
16 punktas

16. prašo sukurti jaunuolių nusikalstamumo ir priekabiavimo mokyklose 
prevencijos planą, kurį įgyvendinant dalyvautų visų pirma šeimos, (išbraukta)
mokyklos ir patys jaunuoliai, skiriant pagrindinį dėmesį galimybėms u
žtikrinti ir jų aktyviam dalyvavimui visuomenės gyvenime skatinti;

Or. en

</Amend>

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 111
16 punktas

16. prašo sukurti jaunuolių nusikalstamumo ir priekabiavimo mokyklose prevencijos planą, 
kurį įgyvendinant dalyvautų visų pirma šeimos ir mokyklos, ir patys jaunuoliai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 112
16 punktas

16. prašo sukurti jaunuolių nusikalstamumo ir priekabiavimo mokyklose prevencijos planą, 
kurį įgyvendinant dalyvautų visų pirma šeimos ir mokyklos bei sporto ir jaunimo 
centrai;

Or. it

Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 113
16a punktas (naujas)

16a. ragina valstybes nares kuo skubiau užtikrinti, kad psichologinė pagalba vaikams b
ūtų teikiama įvairiomis priemonėmis ir prieinama visą parą ir kad  kiekvienoje 
mokykloje dirbtų kvalifikuoti vaikų psichologai, kurie suteiktų veiksmingą
psichologinę pagalbą smurtą patyrusiems vaikams;
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3 Pagal 2006 m. birželio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją dėl draudimų, kylančių iš teistumo u
ž seksualinius nusikaltimus, įvykdytus prieš vaikus (OL 298 E, 2006 12 8, p. 220).

Or. lt

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 114
16a punktas (naujas)

16a. ragina sukurti saugius, plačiai išreklamuotus, konfidencialius ir prieinamus 
mechanizmus, kuriais naudodamiesi vaikai, jų atstovai ir kiti asmenys galėtų prane
šti apie smurto prieš vaikus atvejus. Visi vaikai ir jais besirūpinantys asmenys bei
teisingumo institucijos turėtų žinoti apie apskundimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 115
16a punktas (naujas)

16a. ragina imtis priemonių kovoje su prekyba narkotikais ir alkoholiu bei jų vartojimu 
mokymo įstaigose ir netoli jų ir suteikti vaikams informaciją apie jų keliamą grėsm
ę;

Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 116
17 punktas

pageidauja, kad valstybės narės sukurtų teistumo už nusikaltimus prieš vaikus 16.
informacijos sistemą, kad būtų galima asmenims, teistiems už lytinius nusikaltimus ir 
laikomiems negebančiais dirbti su vaikais, visoje Europos Sąjungoje užkirsti kelią
gauti tam tikrą darbą, kuriame yra tiesiogiai susiduriama su vaikais3; mano, kad 
reikia įvesti priemones nusikaltimų pasikartojimo prevencijai užtikrinti, kai, pvz., 
asmuo, teistas už lytinius nusikaltimus prieš vaikus, vyksta į užsienį; šiuo požiūriu d
žiaugiasi Tarybos pasiekta pažanga valstybių narių keitimosi informacija apie teistumą
baudžiamosios teisės srityje ir pageidauja, kad Taryba per europinį tinklą skubiai sukurt
ų nacionalinių teismų registrų tarpusavio sąsają;
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Or. sv

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 117
17 punktas

17. pageidauja, kad valstybės narės sukurtų teistumo už nusikaltimus prieš vaikus aktualios 
informacijos sistemą (išbraukta); šiuo požiūriu džiaugiasi Tarybos pasiekta pažanga 
valstybių narių keitimosi informacija apie teistumą baudžiamosios teisės srityje ir 
pageidauja, kad Taryba per europinį tinklą skubiai sukurtų nacionalinių teismų
atitinkamų registrų tarpusavio sąsają;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 118
17a punktas (naujas)

17a. reikalauja, kad valstybės narės bendrai apibrėžtų, ką galima laikyti smurtavimu prie
š vaiką, nes jų įstatymai, pvz., dėl sutikimo amžiaus, yra skirtingi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 119
18 punktas

18. prašo, kad sekso turizmas, į kurį įtraukiami vaikai, visose valstybėse narėse būtų
laikomas nusikaltimu, kad jam būtų taikomi eksteritoriniai baudžiamieji įstatymai, 
vadovaujantis JT Vaiko teisių konvencijos fakultatyviniu protokolu dėl vaikų
pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos; taip pat prašo, (išbraukta)
kad Europolas būtų įgaliotas bendradarbiauti su valstybių narių ir šalių, kurioms b
ūdingas šio tipo turizmas, policijos pajėgomis ir atlikti tyrimus, siekdamas nustatyti toki
ų nusikaltimų autorius; be to, prašo, kad seksualinio išnaudojimo aukoms, i
švaduotoms iš jų išnaudotojų, būtų numatytos tinkamos reabilitacijos ir integravimo 
į visuomenę priemonės;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 120
18 punktas

prašo, kad sekso turizmas, į kurį įtraukiami vaikai, visose valstybėse narėse būtų17.
laikomas nusikaltimu, kad visiems ES piliečiams, įvykdžiusiems nusikaltimą tre
čiojoje šalyje, būtų taikomas bendras eksteritorinių baudžiamųjų įstatymų paketas, 
galiojantis visoje ES, ragina, kad Europolas būtų įgaliotas bendradarbiauti su valstybi
ų narių ir šalių, kurioms būdingas šio tipo turizmas, policijos pajėgomis ir atlikti 
tyrimus, siekdamas nustatyti tokių nusikaltimų autorius; laikosi nuomonės, kad turėtų
būti įsteigtos Europos ryšių palaikymo pareigūnų, kurie inicijuotų nusikaltimų
baudžiamąjį persekiojimą ir imtųsi aktyvių priemonių paklausai sumažinti, 
pareigybės; ragina pateikti visapusiškesnę informaciją apie vaikų sekso turizmą
valstybėse narėse;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 121
18 punktas

18. prašo, kad būtų užtikrinama veiksminga vaikų apsauga nuo seksualinio i
šnaudojimo, be to, kad sekso turizmas, į kurį įtraukiami vaikai, visose valstybėse nar
ėse būtų laikomas nusikaltimu, kad jam būtų taikomi eksteritoriniai baudžiamieji 
įstatymai ir kad Europolas būtų įgaliotas bendradarbiauti su valstybių narių ir šalių, 
kurioms būdingas šio tipo turizmas, policijos pajėgomis ir atlikti tyrimus, siekdamas 
nustatyti tokių nusikaltimų autorius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 122
18a punktas (naujas)

18a. ragina Komisiją ir valstybes nares ištirti, koks vaidmuo tenka tiek seksualinio vaikų
išnaudojimo, tiek kitų vaikų išnaudojimo formų paklausai; ragina tai ištyrus imtis 
priemonių šiai paklausai sumažinti, inter alia, rengiant į visuomenę orientuotas 
kampanijas; prekybą vaikais laiko organizuoto nusikaltimo forma ir todėl ragina 



AM\681906LT.doc 39/71 PE 393.850v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

valstybes nares imtis bendrų veiksmų kovojant su tokiais nusikaltimais; ragina 
valstybes nares teikti pirmenybę vaikų teisei į apsaugą;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 123
18a punktas (naujas)

18a. ragina visas valstybes nares, kurios dar nėra ratifikavusios Protokolo dėl prekybos 
žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už
vertimąsi ja (Palermo protokolas), jį ratifikuoti ir imtis visų reikiamų priemonių
suteikti prekybos vaikais aukoms apsaugą, be kitų dalykų, leidžiant prekybos žmon
ėmis aukoms pasilikti jų teritorijoje laikinai ar visam laikui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 124
18a punktas (naujas)

18a. ragina visas valstybes nares seksualinių paslaugų iš vaiko (t. y. iš nepilnamečio) 
pirkimą paskelbti nusikaltimu pagal Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio 
protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos 1 straipsn
į; valstybės uždraudžia vaikų pardavimą, vaikų prostituciją ir vaikų pornografiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 125
18b punktas (naujas)

18b. vaiko seksualinis išnaudojimas turėtų būti laikomas išžaginimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre
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Pakeitimas 126
18c punktas (naujas)

18c. ragina visas valstybes nares pripažinti, kad mergaitės yra neproporcingai 
atstovaujamos tarp seksualiai išnaudojamų vaikų, ir todėl veikloje, nukreiptoje prieš
seksualinį vaikų išnaudojimą, būtina įvesti lyties aspektą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 127
18d punktas (naujas)

18d. visuomenės informavimas yra itin svarbus kovojant su vartotojų paklausa vaikų
prostitucijos ir vaikų pornografijos srityse ir ją mažinant;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 128
18e punktas (naujas)

18e. pripažinimas, kad lyčių santykiai tarp mergaičių ir berniukų ankstyvaisiais 
gyvenimo etapais yra lyčių lygybės pagrindas vėlesniais gyvenimo etapais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 129
19 punktas

19. prašo, kad laisvės atėmimas vaikams būtų skiriamas tik kraštutiniu atveju ir 
trumpiausiam laikui ir kad (išbraukta) būtų nustatytos bausmės, pakeičiančios 
įkalinimą (išbraukta), atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad su vaikais būtų elgiamasi 
skatinant jų orumo ir vertės jausmą, ir turint omeny, kad yra galimybė imtis 
atsakingo vaidmens visuomenėje, švietimo priemonėmis užtikrinant jų būsimą
pakartotinį socialinį ir profesinį prisitaikymą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 130
19 punktas

19. prašo, kad, visada proporcingai atsižvelgiant į vaikų, įvykdžiusių nusikaltimus,
padarytų nusikaltimų sunkumą, jiems būtų nustatytos bausmės, pakeičiančios įkalinimą, 
pvz., jaunimo tarnyba bendruomenės labui; taip pat ragina taikyti švietimo 
priemones, kurios užtikrintų jų socialinę ir profesinę reintegraciją; laikosi nuomon
ės, kad švietimo priemonėmis turėtų būti siekiama, inter alia, suteikti jaunuoliui 
žinių ir priemonių, reikalingų norint spręsti realias problemas, su kuriomis jis 
susiduria gyvenime, kitaip tariant, įsipareigoti gerbti jiems suprantamas kitų žmoni
ų teises ir laikytis įstatymų bei taisyklių, kurias nustatė visuomenė; mano, kad itin 
svarbu išugdyti jaunuolius atsakingais žmonėmis ir sudaryti jiems galimybes lemti 
savo pačių padėtį ir jiems aktualius klausimus bei suteikti jiems tam reikalingas 
teises;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 131
19 punktas

19. prašo, kad (išbraukta) nepilnamečiams būtų nustatytos bausmės, pakeičiančios 
įkalinimą, ir kad bet kokiu atveju būtų užtikrinamos jų būsimo pakartotinio socialinio ir 
profesinio prisitaikymo priemonės, atsižvelgiant į būtinybę vaikams nurodyti, kad jie 
turi ne tik teises, bet ir pareigas; ragina statyti būstus vaikams, susiduriantiems su 
sunkumais arba socialiniais konfliktais, ir sudaryti realias galimybes jų socialinei 
integracijai ir dalyvavimui darbo rinkoje, įskaitant išankstinį parengimą.

Or. es

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 132
19 punktas

19. prašo, kad, proporcingai atsižvelgiant į vaikų padarytų nusikaltimų sunkumą, jiems būtų
nustatytos bausmės, pakeičiančios įkalinimą, ir kad bet kokiu atveju būtų užtikrinamos j
ų būsimo pakartotinio socialinio ir profesinio prisitaikymo priemonės, atsižvelgiant į b
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ūtinybę vaikams nurodyti, kad jie turi ne tik teises, bet ir pareigas, kartu pažymint, kad 
nepilnamečių nusikaltėlių suėmimas turėtų būti taikomas tik kraštutiniais atvejais 
ir pačiam trumpiausiam laikui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 133
19a punktas (naujas)

19a. pažymi, kad amžius, nuo kurio asmuo gali būti traukiamas baudžiamojon 
atsakomybėn, šiuo metu nėra vienodas visose ES valstybėse narėse, ir pritartų, jei 
ES šiuo aspektu siektų vienodų reikalavimų, norėdama užtikrinti, kad nebūtų ma
žinamas baudžiamasis amžius, o veikiau atvirkščiai, kai kuriose valstybėse jis turi b
ūti padidintas;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 134
19a punktas (naujas)

19a. pabrėžia poreikį parengti specialios kvalifikacijos teisininkus praktikus nepilnameči
ų teisingumo sektoriuje (teisėjus, teisininkus, socialinius darbuotojus ir policijos 
pareigūnus);

Or. it

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 135
19b punktas (naujas) 

19b. pageidauja, kad Europos žmogaus teisių teisme būtų įsteigtas specialus vaiko teisių
padalinys;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 136
19a punktas (naujas)

19a. prašo Komisijos ir valstybių narių pripažinti, kad tūkstančių gatvės vaikų problema 
yra rimtas socialinis klausimas,  pažeidžiantis JT Vaiko teisių konvencijos 
nuostatas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 137
19b punktas (naujas)

19b. ragina valstybes nares įgyvendinti rimtas priemones visoms vaikų išnaudojimo 
formoms uždrausti, įskaitant išnaudojimą prostitucijos tikslais arba kitas 
seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą arba paslaugas, vergiją arba 
vergijai ar vergovei analogišką praktiką, vaikų naudojimą išmaldos prašymui, 
neteisėtą veiklą, sportą ir su juo susijusią veiklą, neteisėtą įvaikinimą, priverstines 
vedybas ar bet kurias kitas išnaudojimo formas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 138
20 punktas

20. prašo, kad būtų sprendžiama tarptautinio vaikų grobimo problema, kurios priežastimi 
dažnai būna tėvų konfliktai po išsiskyrimo arba skyrybų, visada pirmiausia atsi
žvelgiant į visas aplinkybes, labiausiai atitinkančias vaiko interesus;

Or. it

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 139
20 punktas
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20. prašo, kad būtų sprendžiama tarptautinio vaikų grobimo problema, kurios priežastimi 
dažnai būna tėvų konfliktai po išsiskyrimo arba skyrybų, visada atsižvelgiant į tai, kas 
geriausiai atitinka vaiko interesus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jeanine Hennis-Plasschaert

Pakeitimas 140
20a punktas (naujas)

20a. Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje teigiama, kad „imantis bet kokių vaiką lie
čiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiiman
čios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, 
svarbiausia – vaiko interesai“. Hagos konvencijos dėl vaikų grobimo svarstymas 
parodė, kad vaiko interesai suprantami kaip greitas jo grąžinimas po to, kai jis buvo 
pagrobtas. Tačiau vaiko interesai yra daugiau nei paprasčiausias greitas jo grą
žinimas; tai, pvz., saugi tiesioginė fizinė aplinka, mylinti atmosfera, lanksti šeimos 
struktūra, galinti būti atrama, tėvų tinkamai modeliuojamas elgesys, auklėjimo ir 
priežiūros tęstinumas, taip pat padorios gyvenimo sąlygos. Hagos konvencijoje dėl 
vaikų grobimo į šiuos kriterijus neatsižvelgiama. Pavyzdžiui, joje neatsižvelgiama į
tai, kas yra vaiką pagrobę tėvai, ar jie deramai rūpinasi vaiku, ar ne, kiek vaikui 
metų, kiek laiko vaikas jau praleido kitoje šalyje, ar vaikas lanko mokyklą ir ar jis 
ten turi draugų ir kt. Išvada yra ta, kad nepaisant gerų Hagos konvencijos dėl vaikų
grobimo ketinimų ir naujojo Briuselio II reglamento (Reglamento (EB) Nr. 
2201/2003), vaiko teisės dažnai nėra gerai ginamos. Prašo Komisijos imtis veiksmų, 
siekiant ir šioje srityje užtikrinti vaiko teises, ir ragina pateikti pasiūlymus šiuo 
klausimu;

Or. <Original>{NL}nl</Original>

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 141
20a punktas (naujas)

20a. prašo Komisijos parengti studiją apie valstybių narių požiūrio į amžių, nuo kurio 
galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, skirtumus, kaip jose elgiamasi su 
jaunaisiais nusikaltėliais ir apie veiksmingas nepilnamečių nusikalstamumo 
prevencijos strategijas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 142
21 punktas

21. prašo sukurti tinkamų ir aktualių priemonių dingusiems vaikams ieškoti ir surasti; d
žiaugiasi Europos pagalbos linija dingusiems vaikams ir atitinkamais NVO 
veiksmais ir skatina Komisiją remti Europos atviros telefono agentūros vaikams ir 
jaunimui, turintiems problemų, sukūrimą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 143
21 punktas

21. prašo sukurti tinkamų ir aktualių priemonių dingusiems ir pagrobtiems vaikams ieškoti 
ir surasti, panaudojant Šengeno informacinę sistemą, siekiant užkirsti kelią jų perve
žimui per sieną;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 144
21a punktas (naujas) po antraštės

21a. prašo Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių įgyvendinti Jugtinių Tautų
Generalinės Asamblėjos rezoliucijas A/RES/46/121, A/RES/47/134 ir A/RES/49/179 
dėl žmogaus teisių ir ypač didelio skurdo, A/RES/47/196 dėl Tarptautinės skurdo 
šalinimo dienos įvedimo ir A/RES/50/107 dėl Tarptautinių skurdo šalinimo metų
minėjimo ir pirmojo Jungtinių Tautų dešimtmečio paskelbimo skurdo šalinimo de
šimtmečiu, taip pat Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos 
dokumentus E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 ir 
E/CN.4/1990/15 dėl žmogaus teisių ir ypač didelio skurdo, E/CN.4/1996/25 dėl teisės 
vystytis ir E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisi
ų įgyvendinimo;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas145
21a punktas (naujas)

21a. pažymi, kad norint surasti ilgalaikį vaikų teisių pažeidimo problemų sprendimą, 
reikia skatinti sveiką vaiko šeimos aplinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 146
22 punktas

22. primena, kad Europos Sąjungoje 19% vaikų gyvena žemiau skurdo ribos, todėl būtina 
numatyti tinkamas pagalbos, visų pirma šių vaikų šeimoms, priemones, orientuotas į vaikų
poreikius;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 147
22 punktas

22. primena, kad Europos Sąjungoje 19% vaikų gyvena žemiau finansinės skurdo ribos, 
todėl būtina numatyti tinkamas finansinės pagalbos, visų pirma šių vaikų šeimoms, 
priemones; pripažįsta, kad, kaip buvo pabrėžta neseniai paskelbtame UNICEF prane
šime, vaikai taip pat gali patirti santykių skurdą, kai sugriūva šeimos gyvenimas 
arba netinkamai derinamas darbas ir šeiminis gyvenimas, todėl ragina teikti didesn
ę paramą šeimai moralės ir santykių srityse, įskaitant ir geresnį darbo bei šeiminio 
gyvenimo derinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 148
22 punktas



AM\681906LT.doc 47/71 PE 393.850v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

4 Prancūzijos Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos pranešimas „Didelis skurdas ir ekonominis bei 
socialinis nesaugumas“, Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys, 1987 m. vasario 28 d.

22. primena, kad Europos Sąjungoje 19% vaikų gyvena žemiau skurdo ribos, todėl būtina 
numatyti tinkamas pagalbos, visų pirma šių vaikų šeimoms, priemones, ir ragina 
valstybes nares nustatyti ambicingus ir įgyvendinamus uždavinius, siekiant suma
žinti ir galų gale išnaikinti vaikų skurdą, susiejant juos su konkrečiomis 
strategijomis ir jų įgyvendinimo tvarkaraščiais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 149
22a punktas (naujas)

22a. ragina Komisiją siekti integruoti strategijas, konkrečiai skirtas vaikų skurdo, 
jaunimo nedarbo ir mažumų socialinės įtraukties problemoms spręsti, į visas 
atitinkamas vystymo strategijas, įskaitant skurdo mažinimo strateginį dokumentą ir 
preliminarias programas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 150
22a punktas (naujas)

22a. ragina valstybes nares ir Europos Sąjungos institucijas priimti ypač didelio skurdo 
apibrėžimą pagrindinių teisių trūkumo ir gebėjimo vykdyti asmenines pareigas poži
ūriu pagal Wresinskio pranešimą4, anot kurio, „nesaugumas – tai vienos ar kelių
saugumo formų nebuvimas, visų pirma darbo, kuris leidžia asmenims ir jų šeimoms 
atlikti savo profesines, šeimines ir socialines pareigas ir naudotis savo pagrindin
ėmis teisėmis. Dėl to atsirandantis nesaugumas gali būti įvairaus masto ir turėti 
daugiau ar mažiau sunkius ir galutinius padarinius. Jis veda į ypač didelį skurdą, 
kuomet paliečia įvairias asmens gyvenimo sritis, tampa nuolatinis, mažina galimybę
prognozuojamoje ateityje vėl atnaujinti pareigų vykdymą ir pačiam atsikovoti savo 
teises“ ;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anna Záborská
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Pakeitimas 151
22b punktas (naujas)

22b. ragina atitinkamas institucijas sudaryti vaikams galimybę realiai prisidėti prie kovos 
su skurdu; prašo, kad visoms atitinkamoms šalims, įskaitant pačius 
neturtingiausius vaikus, siekiant, kad kova su vaikų skurdu būtų kiek galima 
veiksmingesnė, iš tikrųjų būtų sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti rengiant, 
įgyvendinant ir įvertinant tuos projektus, kuriais siekiama išnaikinti ypatingą skurd
ą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 152
23 punktas

23. pabrėžia būtinybę kovą su komerciniu seksualiniu vaikų išnaudojimu, t. y. prekyba 
vaikais seksualiniais tikslais, vaikų pornografija ir vaikų sekso turizmu paversti 
vienu iš svarbiausiųjų strategijos tikslų – kaip numatyta ir Jungtinių Tautų Tūkstantme
čio tiksluose; pažymi, kad skurdas dažnai yra viena iš daugelio socialinės atskirties,
diskriminacijos ir vaikams keliamos grėsmės priežasčių; tačiau laikosi nuomonės, 
kad komercinio seksualinio vaikų išnaudojimo tikroji priežastis – lytinių santykių su 
vaikais paklausa ir organizuotas nusikalstamumas, kuris pasirengęs pasinaudoti 
vaikams pavojingomis situacijomis;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Michael Cashman

Pakeitimas 153
23 punktas

23. pabrėžia būtinybę kovą su vaikų skurdu tiek Europos Sąjungos viduje, tiek u
ž jos ribų paversti vienu iš svarbiausiųjų strategijos tikslų – kaip numatyta (i
šbraukta) Tūkstantmečio vystymosi tiksluose – kadangi jis dažnai sukelia 
socialinę atskirtį ir įvairią diskriminaciją bei jas sustiprina;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 154
23 punktas

23. pabrėžia būtinybę kovą su vaikų skurdu paversti vienu iš svarbiausiųjų strategijos tikslų
– kaip numatyta ir Jungtinių Tautų Tūkstantmečio tiksluose – kadangi jis dažnai sukelia 
socialinę atskirtį ir įvairią diskriminaciją bei nukrypimus;

Or. it

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 155
23a punktas (naujas)

23a. ragina apsvarstyti galimybes suteikti psichologinę ir socialinę pagalbą bei emocinę
paramą vaikams, gyvenantiems sunkiomis, pvz., ginkluoto konflikto ar krizių, s
ąlygomis, perkeltiems vaikams arba dideliame skurde gyvenantiems vaikams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 156
23a punktas (naujas)

23b. apgailestauja, kad tradicinėmis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi priemonėmis 
per dažnai stengiamasi apsaugoti vaikus „jų labui“ nuo sunkios padėties šeimoje; 
patvirtina, kad labai neturtingos šeimos visose valstybėse narėse yra priverstos 
priimti apgailėtinus sprendimus, kadangi negauna reikiamos materialinės ir 
psichologinės paramos, kad norėdami užauginti vaikus galėtų gyventi su šeima; pa
žymi, kad šių dienų įtampa, kurią sukelia urbanizacijos ir globalizacijos reiškiniai, 
susilpnina išplėstų šeimų ryšius ir kad dėl nepasitikėjimo labai neturtingais tėvais, 
su kuriuo jau seniai susiduriama, susiformuoja tokia politika ir praktika, kuomet 
atskiriami vienos šeimos nariai; todėl prašo valstybių narių kompetentingų institucij
ų užtikrinti, kad neturtingos šeimos galėtų visapusiškai naudotis savo tėvystės teis
ėmis, ypač teise auginti savo vaikus ir vaikų teise į savo biologinius tėvus, ir ragina 
valstybes nares nutraukti vaikų įdarbinimą dėl socialinių ir ekonominių priežasčių;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 157
23b punktas (naujas)

23b. prašo Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių padaryti pačius 
neturtingiausius vaikus ir jų šeimas, kasdien susiduriančius su socialine atskirtimi, 
atsižvelgiant į jų žinias ir išteklius, partneriais kovoje su dideliu skurdu ir pabrėžia, 
kad daugeliu atvejų pats veiksmingiausias būdas vaikams remti, įskaitant tuos, 
kurie gyvena vieni gatvėje, – suteikti galimybes tėvams ir šeimoms aktyviai dalyvauti 
kuriant jų ateitį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Martine Roure, Françoise Castex

Pakeitimas 158
23a punktas (naujas)

23a. prašo valstybes nares vykdyti savo pareigą padėti vaikams ir juos ginti, siekiant 
apsaugoti visus vaikus, kuriems gresia prastos mitybos, ligų ir blogo elgesio su jais 
pavojus, nesvarbu, kokia jų arba jų tėvų socialinė ir (arba) teisinė padėtis; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 159
24 punktas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 160
24a punktas (naujas)

24a. ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį skirti visoms su vaikais 
susijusioms diskriminacijos formoms, įskaitant vaikų, susiduriančų su mokymosi
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5 Žr. Europos Parlamento rezoliucijos dėl nediskriminavimo ir lygių galimybių visiems – pagrindų strategijos 
(2005/2191(INI)) – P6_TA (2006)0261) 11 punktą. 
6 Žr. Europos Parlamento rezoliucijos dėl nediskriminavimo ir lygių galimybių visiems – pagrindų strategijos 
(2005/2191(INI)) – P6_TA (2006)0261) 11 punktą. 

sunkumais (pvz., disleksija, diskalkulija, dispraksija), arba su įvairiais kitais tr
ūkumais diskriminaciją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 161
25 punktas

25. prašo Komisiją ir valstybes nares prižiūrėti, kad būtų sukurtos sąlygos visiems vaikams 
studijuoti bet kokio tipo ir lygmens mokslo įstaigoje, prireikus taikant tokias priemones, kad
gabūs ir nusipelnę vaikai, atsidūrę nepalankiose situacijose, galėtų patekti į mokyklas, 
universitetus ar gauti profesinį išsilavinimą, kuris kitaip jiems būtų neprieinamas5;

Or. it

Pakeitimą pateikė Martine Roure

Pakeitimas 162
25 punktas

25. prašo Komisiją ir valstybes nares prižiūrėti, kad būtų sukurtos sąlygos visiems vaikams 
studijuoti bet kokio tipo ir lygmens mokslo įstaigoje, prireikus taikant tokias 
priemones, kad pažeidžiamos grupės galėtų patekti į mokyklas, universitetus ar gauti 
profesinį išsilavinimą, kuris kitaip joms būtų neprieinamas6;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 163
25a punktas (naujas)

25a. džiaugiasi, kad yra daugybė nevyriausybinių organizacijų ir daugybė savanorių, 
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kurie, sekdami Tapori judėjimo pavyzdžiu, mezga draugystės ir solidarumo ryšius 
tarp labiausiai pažeidžiamų vaikų ir vaikų, gyvenančių įvairiomis socialinėmis s
ąlygomis, kad galima būtų nugalėti itin didelį skurdą ir socialinę atskirtį; prašo ES 
institucijų ir valstybių narių užtikrinti, kad neturtingiausi vaikai taip pat galėtų
pasinaudoti Europos bendrijos projektų teikiama nauda, ir kad Europos savanori
škos tarnybos projektai atvertų šioms organizacijoms daugiau galimybių priimti 
jaunus savanorius;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 164
25b punktas (naujas)

25b. prašo Europos Sąjungos ir valstybių narių, taip pat organizuotų pilietinės visuomen
ės asociacijų užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę pasidalyti savo 
patirtimi, kaip kurti aplink save draugiškus ir broliškus santykius, ypač kad 
kiekvienas vaikas turėtų pakankamą gyvenimo lygį, kad galėtų aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 165
25a punktas (naujas)

25a. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi vaikai turėtų galimybę lankytis vaikų
dienos centruose, kurių veikla apimtų, be kita ko, vaikų užimtumą, pagalbą ruo
šiant pamokas, socialinę ir psichologinę pagalbą ir socialinių įgūdžių formavimą; 
mano, kad šiam tikslui pasiekti valstybės narės turėtų efektyviau panaudoti ES fond
ų skiriamą paramą;

Or. lt

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 166
25a punktas (naujas)

25a. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti 0–3 metų ir 3–6 metų amžiaus vaikų
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mokymo (priežiūros) tikslus, kaip pagrindinį nelygybės kompensavimo užtikrinimo 
būdą ir veiksmingą teisės į lygybę įgyvendinimo ir diskriminacijos prevencijos būdą; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 167
25a punktas (naujas)

25a. prašo Komisijos ir valstybių narių užtikrinti, kad būtų sukurtos sąlygos, leidžiančios 
visiems vaikams pasinaudoti visų rūšių ir lygių sveikatos paslaugomis ir, jei būtina, 
imtis teigiamų priemonių, kad skurstančios grupės galėtų pasinaudoti sveikatos prie
žiūros teikiamomis galimybėmis, kuriomis jie kitaip negalėtų pasinaudoti;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Viktória Mohácsi

Pakeitimas 168
26 punktas

26. prašo, kad specializuotos priemonės būtų taikomos ypač romų vaikams, konkrečiai 
siekiant padaryti galą diskriminacijai, izoliacijai, socialinei ir mokyklinei atskirčiai bei i
šnaudojimui, nuo kurio jie dažnai nukenčia; taip pat ragina valstybes nares dėti 
pastangas, kad romų vaikų santykinis skaičius protiškai neįgaliems žmonėms 
skirtose institucijose nebūtų toks didelis; be to, prašo, kad būtų remiamos mokyklinio 
švietimo skatinimo kampanijos, priemonės dideliam mokyklų išsisklaidymui 
kompensuoti bei prevencijos ir pagalbos sveikatos srityje projektai, įskaitant skiepijimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 169
26 punktas

prašo, kad specializuotos priemonės būtų taikomos ypač romų vaikams ir kitoms 26.
nacionalinėms mažumoms priklausantiems vaikams, konkrečiai siekiant padaryti gal
ą diskriminacijai, socialinei ir mokyklinei atskirčiai bei išnaudojimui, nuo kurio jie da
žnai nukenčia; be to, prašo, kad būtų remiamos mokyklinio švietimo skatinimo 
kampanijos, priemonės dideliam mokyklų išsisklaidymui kompensuoti bei prevencijos ir 
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pagalbos sveikatos srityje projektai, įskaitant skiepijimą;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 170
26a punktas (naujas)

26a. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi vaikai ir paaugliai, lankantys mokyklas ir 
jų nelaikantys, gautų pritaikytą, visapusišką mokslinę informaciją apie seksualinę ir 
reprodukcinę sveikatą, kad galėtų sąmoningai rinktis klausimais, susijusiais su jų
asmenine gerove, įskaitant lytiniu būdu plintancių infekcijų ir ŽIV (AIDS) 
prevenciją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 171
27 punktas

27. prašo, kad būtų numatyta adekvačių ir specialiai orientuotų pagalbos gatvės vaikams 
(išbraukta) priemonių, kadangi dauguma iš jų yra labai traumuoti ir socialiai 
atskirti, negauna oficialaus išsilavinimo ir sveikatos priežiūros, gali lengvai tapti 
prekybos žmonėmis, prostitucijos, narkomanijos ir nusikalstamumo aukomis arba 
yra dažnai priversti prašyti išmaldos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 172
27 punktas

laikosi nuomonės, kad ES turėtų iškelti tikslą, kad ES nebūtų benamių vaikų arba 27.
gatvės vaikų; prašo, kad būtų numatyta adekvačių pagalbos gatvės vaikams, dažnai 
priverstiems prašyti išmaldos ir galintiems lengvai tapti išnaudojimo ir prekybos 
aukomis, priemonių;
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Or. sv

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 173
27 punktas

27. prašo, kad būtų numatyta adekvačių pagalbos gatvės vaikams, dažnai priverstiems pra
šyti išmaldos ir esantiems išnaudojimo ir prekybos aukomis, priemonių;

Or. it

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 174
28 punktas

28. prašo, kad vienu iš strategijos prioritetų taptų nuoseklios priemonės, kuriomis būtų
siekiama, kad vaikai su negalia visada galėtų naudotis savo teisėmis, siekiant išvengti bet 
kokios diskriminacijos ir sukurti palankias sąlygas jų mokyklinei, socialinei ir profesinei 
integracijai bet kuriuo gyvenimo etapu;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 175
28a punktas (naujas)

28a. prašo Europos Sąjungos ir valstybių narių, taip pat organizuotų pilietinės visuomen
ės asociacijų užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę priklausyti kuriai 
nors vaikų grupei ar asociacijai, kad galėtų susitikti su kitais vaikais ir pasidalyti su 
jais mintimis; šiuo pagrindu prašo, kad būtų nustatytos paramos priemonės, kurias 
siūlo suaugusieji, siekiant, kad kiekvienas vaikas jaustųsi priklausąs tokiai grupei ir 
galėtų ten išsakyti savo nuomonę; todėl prašo valstybių narių ir atitinkamų vietos 
valdžios institucijų skatinti projektus, kurių tikslas – sudaryti vaikams galimybes i
šsakyti nuomonę, pvz., vaikų vietinėse tarybose arba vaikų parlamentuose, kartu u
žtikrinant, kad juose būtų atstovaujami labiausiai atskirti vaikai;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anna Záborská

Pakeitimas 176
28b punktas (naujas)

28b. prašo Europos Sąjungos ir valstybių narių, taip pat organizuotų pilietinės visuomen
ės asociacijų užtikrinti, kad vaikai, atstovaujamtys kuriai nors grupei, regionui ar 
šaliai, įvairių lygių susitikimuose nebūtų visuomet tie patys, kadangi dažniausiai b
ūna skiriami tie delegatai, kurie geriausiai sugeba išsakyti savo mintis; ragina 
suinteresuotuosius subjektus visais sprendimų priėmimo lygiais surasti priemones, 
sudarančias galimybes labiausiai atskirtiems vaikams išsakyti nuomonę, kartu su 
jais rengiant ilgalaikius projektus, kuriems suteikti pakankami finansiniai ir žmogi
škieji ištekliai; ragina suinteresuotuosius subjektus remti projektus, sudarančius 
galimybes susitikti įvairios socialinės aplinkos ir įvairių kultūrų vaikams, pabrėžiant 
projektų daugiadisciplinį aspektą, sudarantį galimybes reikštis vaikų meninei k
ūrybai, palankias sąlygas reikšti mintis ir diskutuoti;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 177
29 punktas

29. pageidauja, kad būtų ištirta galimybė sukurti Bendrijos priemonę įvaikinimo srityje, 
kuri pagerintų rūpybos kokybę informacijos paslaugų, pasirengimo tarptautiniam 
įvaikinimui, tarptautinio įvaikinimo paraiškų apdorojimo ir paslaugų po įvaikinimo 
požiūriu, atsižvelgiant į tai, kad visose tarptautinėse vaiko teisių apsaugos konvencijose 
pripažįstama paliktų vaikų arba našlaičių teisė turėti šeimą ir būti saugiems; ragina ES 
skatinti vaikų su specialiais poreikiais įvaikinimo priemones;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 178
29 punktas

29. pageidauja, kad būtų ištirta galimybė sukurti Bendrijos priemonę įvaikinimo srityje, 
parengtą vadovaujantis Vaiko teisių konvencija ir kitais atitinkamais tarptautiniais 
standartais, atsižvelgiant į tai, kad (išbraukta) tarptautinėse vaiko teisių apsaugos 
konvencijose pripažįstama visų vaikų (išbraukta) teisė augti šeimos aplinkoje ir į jų
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teisių apsaugą, taip pat į specialią vaikų, netekusių šeimos, apsaugą ir jiems teikiam
ą pagalbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 179
30 punktas

ragina valstybes nares parengti veiksmingų sprendimų siekiant suteikti paliktiems 30.
vaikams ar našlaičiams galimybę gyventi šeimoje arba šeimai prilygstančiomis s
ąlygomis; pažymi, kad vaiko gerovė visada turi būti pati svarbiausia to siekiant, kaip 
tai nustatyta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 180
30 punktas

30. ragina valstybes nares parengti veiksmingų sprendimų siekiant užkirsti kelią vaikų
palikimui ir rasti pakaitinių priemonių paliktų vaikų ar našlaičių atidavimui valstybin
ėms institucijoms, įskaitant paramą tėvams auginant vaikus ir šeimai alternatyvių r
ūpybos sprendimų paieškos skatinimą, kaip pvz., įvaikinimą nacionaliniu ar, kaip 
antrinę priemonę, be to, jei tai geriausiai atitinka vaiko interesus – tarptautiniu 
lygmeniu, ir šiuo tikslu skatinti atitinkamų ES valdžios institucijų bendradarbiavimą
(išbraukta) pagal Sąjungos šalių teisės normas ir atitinkamas tarptautines sutartis (i
šbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 181
30 punktas

30. ragina valstybes nares parengti veiksmingų sprendimų siekiant rasti pakaitinių priemoni
ų paliktų vaikų ar našlaičių atidavimui valstybinėms institucijoms, kaip pvz., globą, ypa
č globą nepaprastais atvejais, ir įvaikinimą nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, ir 
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šiuo tikslu užtikrinti vaikų, kurie pagal Sąjungos šalių teisės normas ir tarptautines 
sutartis buvo pripažinti įvaikintinais, laisvą judėjimą ES;

Or. es

Pakeitimą pateikė Jean-Marie Cavada, Claire Gibault

Pakeitimas 182
30 punktas

30. ragina valstybes nares parengti veiksmingų sprendimų siekiant rasti pakaitinių priemoni
ų paliktų vaikų ar našlaičių atidavimui valstybinėms institucijoms arba priimančioms 
šeimoms, kurios gali būti tik laikinas sprendimas, kaip pvz., įvaikinimą nacionaliniu 
ar tarptautiniu lygmeniu, ir šiuo tikslu užtikrinti galimybę tokiems vaikams, kurie (i
šbraukta) buvo pripažinti įvaikintinais, būti įvaikintais kitoje Europos Sąjungos 
valstybėje, vadovaujantis tarptautinių ir Europos Sąjungos valstybių narių
konvencijų normomis; pageidauja, kad valstybės narės ir ES institucijos, 
bendradarbiaudamos su Hagos konferencija ir Europos Taryba, įsteigtų sistemą, 
kuri užtikrintų skaidrumą ir veiksmingą šių vaikų vystymosi stebėseną, siekiant u
žkirsti kelią prekybai vaikais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 183
30 punktas

30. ragina valstybes nares parengti veiksmingų sprendimų siekiant rasti pakaitinių priemoni
ų paliktų vaikų ar našlaičių atidavimui valstybinėms institucijoms, kaip pvz., įvaikinimą
nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, ir šiuo tikslu užtikrinti vaikų, kurie pagal S
ąjungos šalių teisės normas ir tarptautines sutartis buvo pripažinti įvaikintinais, laisvą
judėjimą ES, ir ragina valstybes nares užtikrinti, kad įvaikinimas tarptautiniu 
lygmeniu būtų naudojamas tik paskutiniu atveju, teikiant pirmenybę globėjų ar įtėvi
ų paieškai vaiko, gyvenančio institucijoje, gimtojoje šalyje, kartu šiuo atžvilgiu 
pirmiausia atsižvelgiant į tai, kas geriausiai atitinka vaiko interesus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stavros Lambrinidis ir Katerina Batzeli
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Pakeitimas 184
31 punktas

31. atkreipia dėmesį į socialinę atskirtį, kurią patiria nepilnamečiai nusikaltėliai, dėl 
kurios jų sklandi socialinė reintegracija daugeliu atvejų tampa neįmanoma; todėl
skatina valstybes nares imtis veiksmų, kad jaunuoliai, išėję iš vaikų namų ar priimančiųj
ų organizacijų, galėtų pasinaudoti pagalbos priemonėmis, ir jiems padėti rengti savo 
profesinės ateities planus bei sukurti palankesnes sąlygas jų integracijai į visuomenę;

Or. el

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 185
31a punktas (naujas)

31a. ragina Komisiją ir valstybes nares atkreipti ypatingą dėmesį į vaikų su negalia 
integruotą mokymą, taip užtikrinti jų sklandžią socialinę integraciją mokyklos 
lankymo laikotarpiu ir didinti sveikų vaikų toleranciją neįgaliems asmenims ir 
socialiniams skirtumams;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 186
32 punktas

32. prašo, kad būtų ryžtingiau sprendžiamos problemos, susijusios su diskriminacija, 
socialine įvairove, tolerancijos mokymu mokyklose, švietimu sveikos gyvensenos, 
alkoholio ir narkotikų vartojimo klausimais;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 187
32 punktas

32. prašo, kad būtų ryžtingiau sprendžiamos problemos, susijusios su švietimu mitybos 
klausimais, piktnaudžiavimu alkoholiu, narkotikų platinimu ir piktnaudžiavimu 
vaistiniais preparatais;



PE 393.850v01-00 60/71 AM\681906LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Or. it

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 188
32 punktas

32. prašo, kad būtų ryžtingiau sprendžiamos problemos, susijusios su švietimu mitybos 
klausimais, piktnaudžiavimo alkoholiu ir priklausomybės nuo narkotikų prevencija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 189
32 punktas

32. prašo, kad būtų ryžtingiau sprendžiamos problemos, susijusios su švietimu mitybos 
klausimais, piktnaudžiavimu alkoholiu ir narkotikų platinimu, ir tinkamu švietimu 
asmeninių santykių ir seksualinės sveikatos srityse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hanna Foltyn-Kubicka

Pakeitimas 190
32a punktas (naujas)

32a. pabrėžia, kaip svarbu gerbti abiejų tėvų tautinę kilmę mišrių šeimų atveju, įskaitant 
tuos atvejus, kai šeima išyra, ypač kai dėl to taikomi teisių bendrauti su vaikais 
apribojimai;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Hanna Foltyn-Kubicka

Pakeitimas 191
32b punktas (naujas)

32b. ragina valstybes nares panaikinti visus tėvų teisių bendrauti su savo vaikais 
apribojimus, taikomus dėl tautybės skirtumų, ypač kai tai susiję su apsisprendimu
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kalbėti kita kalba nei oficiali tos šalies kalba; laikosi nuomonės, kad apribojimų mi
šrios tautybės šeimoms, kuriose nesutaria tėvai, panaikinimas turėtų užtikrinti laisv
ę kalbėti vaiko ir vieno iš tėvų pasirinkta kalba, deramai laikantis visų reikalavimų, 
kad būtų stebimi posėdžiai, kuriuos galėjo skirti teismas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 192
32a punktas (naujas)

32a. ragina valstybes nares griežčiau kovoti su tarp vaikų vis didėjančiu narkotikų, kitoki
ų kvaišalų ir alkoholio vartojimu;

Or. lt

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 193
32a punktas (naujas)

32a. ragina perkelti teisinę įrodinėjimo naštą, kad į vaikų aplinką patenkančios sveikatai 
žalingos medžiagos nekeltų pavojaus sveikatai ir kad:
visi esami ir būsimi dydžiai būtų nustatomi atsižvelgiant į kūdikius ir mažus vaikus;
būtų atliekamas tyrimas ir padarinių aplinkai įvertinimas dėl poveikio hormoninei, 
nervinei, psichinei ir imuninei sistemai,
būtų įdiegtas tinkamumo vaikams testas planuojant miestus ir transportą,
kad būtų žymimi importuojami žaislai, kuriems pagaminti nenaudojamas vaikų
darbas.

Or. de

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 194
32b punktas (naujas)

32b. su nerimu pažymi, kad nutukimo, ypač vaikų, problema Europoje didėja; pabrėžia, 
kad skaičiuojama, jog ES daugiau nei 21 milijonas vaikų turi antsvorio ir kasmet jų
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padaugėja 400 000; ragina Komisiją parengti pasiūlymus, kaip reikėtų sureguliuoti 
agresyvią ir klaidinančią reklamą ir pagerinti perdirbto maisto maistinės vertės žym
ėjimą, kad būtų išspręsta antsvorio problema;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 195
Antraštė (po 32 punkto)

Imigrantų vaikai, prieglobsčio ieškantys asmenys ir pabėgėliai

Or. sv

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 196
33 punktas

33. prašo ypač didelį dėmesį skirti vaikams pabėgėliams, ieškantiems prieglobsčio ir 
migrantams, (išbraukta) kad būtų gerbiamos jų teisės ir būtų imamasi priemonių jų
specialiems poreikiams tenkinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 197
33 punktas

33. prašo ypač didelį dėmesį skirti vaikams, patiriantiems migracijos poveikį, įskaitant 
tuos vaikus, (išbraukta) kurių tėvai yra arba prieglobsčio prašytojai, arba pabėgėliai, 
arba nelegalūs imigrantai, kad šie vaikai nepatirtų neigiamos padėties, už kurią nėra 
atsakingi, poveikio;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inger Segelström
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Pakeitimas 198
33 punktas

prašo ypač didelį dėmesį skirti vaikams migrantams, kurių tėvai yra arba prieglobsčio 33.
prašytojai, arba pabėgėliai, arba nelegalūs imigrantai, kad šie vaikai galėtų naudotis 
savo teisėmis, nepriklausomai nuo jų tėvų teisinio statuso, ir kad jie nepatirtų
neigiamos padėties, už kurią nėra atsakingi, poveikio;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 199
33 punktas

33. prašo ypač didelį dėmesį skirti vaikams migrantams, kurių tėvai yra arba prieglobsčio 
prašytojai, arba pabėgėliai, arba nelegalūs imigrantai, kad šie vaikai nepatirtų neigiamos 
padėties, už kurią nėra atsakingi, poveikio, ypač stengiantis išsaugoti šeimos 
vientisumą;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 200
33a punktas (naujas)

33a. ragina, atsižvelgiant į visų formų imigraciją, ypatingą dėmesį skirti vaikams, kurie 
turi patys pasirūpinti savimi, kadangi organizuoti nusikaltėliai pasinaudoja 
kiekviena proga įvežti vaiką į šalį, kad galėtų jį išnaudoti; todėl laikosi nuomonės, 
kad valstybės narės turėtų būti budrios ir užtikrinti, kad kiekvienai galimai 
situacijai būtų numatytos vaikų apsaugos priemonės;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 201
33a punktas (naujas)

33a. ragina visas valstybes nares sudaryti visiems vaikams galimybes nemokamai arba už
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prieinamą kainą naudotis jų amžių atitinkančiomis žaidimų ir sporto priemonėmis 
ir galimybėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez ir Iratxe García Pérez

Pakeitimas 202
33a punktas (naujas)

33a. ragina sudaryti imigrantų vaikams galimybę mokytis ir įgyvendinti programas bei 
skirti išteklius, kultūrų požiūriu skiriant ypatingą dėmesį suaugusiųjų nelydimų
nepilnamečių pažeidžiamumui ir strategijos, kuria būtų siekiama užkirsti kelią vaik
ų migracijai, sukūrimui; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 203
34 punktas

34. pageidauja, kad bendro sprendimo procedūra priimant naujas priemones, kuriomis bus 
pagrįsta bendroji prieglobsčio sistema, visų pirma būtų atsižvelgiama į vaikų teisių
apsaugą ir, atsižvelgiant į jų pažeidžiamumą, jiems būtų rengiamos specialios priemon
ės; ir visų pirma sudarant vaikams tinkamas galimybes pasinaudoti prieglobsčio 
sistema, konsultuojant juos su vaikais susijusių procedūrų klausimais, deramai atsi
žvelgiant į individualų prieglobsčio suteikimo pagrindą vaikui, esančiam prieglobs
čio ieškančioje šeimoje, ir į platesnę šeimos susijungimo prieglobsčio procese 
perspektyvą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 204
34a punktas (naujas)

34a. atkreipia dėmesį į ypatingą migrantų vaikų, atskirtų tiek nuo tėvų, tiek nuo 
ankstesnio teisėto arba įprastinio globėjo, padėtį ir ragina apsvarstyti poreikį
numatyti specialią ES priemonę, skirtą įgyvendinti visų vienišų vaikų teisę gauti 
pagalbą, spręsti tokius klausimus kaip leidimas įvažiuoti į valstybės teritoriją, globėj
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ų paskyrimas ir jų vaidmuo, teisė kreiptis į teismą, priėmimo sąlygos ir priemonės 
surasti šeimą, ir kuri taip pat galėtų padėti ieškoti ilgalaikių sprendimų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 205
34a punktas (naujas)

34a. ragina valstybes nares ir atitinkamas jų valdžios institucijas dėti visas įmanomas 
pastangas, siekiant užtikrinti, kad vaikai augtų sveikoje fizinėje aplinkoje, turint 
omenyje, kokį didelį poveikį tarša ir prastos gyvenimo sąlygos daro jaunam 
organizmui. Taip pat reikėtų skirti deramą dėmesį aplinkos, kurioje mokosi vaikai, s
ąlygoms ir  nustatyti tinkamus standartus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 206
35 punktas

35. atkreipia dėmesį į ypatingą vaikų, (išbraukta) kurių gimimas nėra įregistruotas, padėtį. 
Jiems turi būti taikomos specifinės priemonės, visuomet atsižvelgiant į vaiko interesus, 
apibrėžtus Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 207
35 punktas

35. atkreipia dėmesį į ypatingą vaikų, kurie gyvena vieni, kurie neturi pilietybės ir kurių
gimimas nėra įregistruotas, padėtį. Jiems turi būti taikomos specifinės priemonės, 
visuomet atsižvelgiant į vaiko interesus, apibrėžtus Vaiko teisių konvencijoje ir 
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 208
35 punktas

atkreipia dėmesį į tai, kad vaikai, kurių nelydi suaugusieji, kurie neturi pilietybės ir 35.
kurių gimimas nėra įregistruotas, susiduria su ypač didele rizika, ir ragina valstybes 
nares imtis specialių priemonių, vadovaujantis tuo, kas konkrečiam vaikui 
geriausia, pagal Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pateiktą apibr
ėžimą;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 209
35a punktas (naujas)

35a. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pasiūlyti ES pilietybę vaikams, gimusiems ES, 
nepriklausomai nuo jų tėvų teisinio statuso;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Martine Roure

Pakeitimas 210
35a punktas (naujas)

35a. primena, kad administracinis vaikų sulaikymas turėtų būti išskirtinė priemonė; pa
žymi, kad savo šeimų lydimi vaikai turėtų būti sulaikomi tik kraštutiniu atveju, 
trumpiausiam galimam laikui ir tik tuomet, kai sulaikymas geriausiai atitinka jų
interesus, vadovaujantis Tarptautinės vaiko teisių konvencijos 37 straipsnio 
b punktu, ir kad suaugusiųjų nelydimi vaikai neturėtų būti sulaikomi arba išsiun
čiami atgal;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Martine Roure

Pakeitimas 211
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35b punktas (naujas)

35b. primena, kad vaikai migrantai turi teisę į mokslą ir linksmintis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 212
35a punktas (naujas)

35a. džiaugiasi sumanymu įsteigti vaikų ombudsmeno pareigybę ir ragina ES valstybes 
nares pagreitinti tokius pokyčius nacionaliniu ir vietos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 213
Antraštė (nauja)

Vaikų teisė į informaciją

Or. en

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 214
35a punktas (naujas)

35a. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti veiksmingą sistemą, kuri užtikrintų, kad 
namie ir mokykloje, be to, amžių ir intelektinį išsivystymą atitinkančiu laipsniu 
vaikai būtų supažindinami su savo teisėmis ir galėtų jomis naudotis;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 215
35b punktas (naujas)
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35b. atkreipia dėmesį į tai, kad tėvų ir švietimo srityje dirbančių specialistų rengimas ir 
mokymas yra gyvybiškai svarbūs, kad vaikai galėtų kaupti žinias ir veiksmingai 
naudotis savo teisėmis;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 216
35c punktas (naujas)

35c. atkreipia dėmesį į raštiškų ir elektroninių laikmenų platintojų atsakomybę
propaguojant vaikų teises;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 217
Antraštė (po 35 punkto) (nauja)

Vaikai ir demokratija

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 218
35a punktas (naujas)

35a. pabrėžia vaikų teisę augti laisvoje ir atviroje visuomenėje, kurioje gerbiamos 
žmogaus teisės ir žodžio laisvė ir kurioje nebetaikomos mirties bausmės, ypač
nepilnamečiams asmenims;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 219
35b punktas (naujas) 
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35b. pabrėžia, kad vaikų padėtis nedemokratinėse valstybėse yra labai nesaugi, ir ragina 
Komisiją atkreipti dėmesį į šią žmonių grupę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 220
35c punktas (naujas)

35c. ragina Komisiją panagrinėti klausimą dėl vaikų ir jaunimo trečiosiose šalyse, 
kuriose demokratija varžoma, politinio išprusimo ugdymo, kad šie jaunuoliai galėtų
tapti politiškai išprususiais piliečiais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 221
35d punktas (naujas)

35d. ragina Komisiją, kad ši pabrėžtų jaunimo, galinčio savanoriškai per (politines)
jaunimo organizacijas garsiai pareikšti savo nuomonę, svarbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 222
35e punktas (naujas)

35e. ragina Komisiją, kad ši pabrėžtų jaunimo, galinčio savanoriškai per (politines) 
jaunimo organizacijas garsiai pareikšti savo nuomonę, svarbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 223
35f punktas (naujas)
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35f. ragina visas valstybes nares laikyti vaikus, patyrusius smurtą namie, nusikaltimo 
aukomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 224
35g punktas (naujas)

35g. ragina valstybes nares imtis priemonių prieš nusikaltimus dėl garbės, 
nepriklausomai nuo jų motyvų, tapatybę homoseksualumo, religijos ar lyties at
žvilgiu, primestas vedybas ir vedybas su nepilnamečiais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 225
Antraštė (po 35 punkto) (nauja)

Sveikata

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 226
35h punktas (naujas)

35h. ragina valstybes nares organizuoti lytinį švietimą, konsultacijas ir teikti informaciją, 
siekiant didinti išprusimą ir pagarbą žmogaus lytiškumui ir užkirsti kelią
nepageidaujamam nėštumui ir ŽIV (AIDS) bei kitų lytiniu būdu perduodamų ligų
plitimui; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Carlshamre

Pakeitimas 227
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35i punktas (naujas)

35i. sudaryti palankias galimybes naudotis kontraceptinėmis priemonėmis ir 
informacija apie jas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Maria Gomes

Pakeitimas 228
36 punktas

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybėms narėms, 
tarpvyriausybinei grupei „Vaikystės Europa“, Europos vaiko teisių nacionalinių stebėtoj
ų tinklui („ChildONEurope“), Europos Tarybai, Jungtinių Tautų Vaiko teisių
komitetui, Tarptautinei darbo organizacijai (TDO), Jungtinių Tautų vyriausiajam pab
ėgėlių reikalų komisarui ir Pasaulinei sveikatos organizacijai (PSO).

Or. en
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