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Ontwerpresolutie

Amendement ingediend door Evelyne Gebhardt

Amendement 1
Visum 4

- gezien het besluit van de Europese Raad van Brussel van 21 en 22 juni 2007 het 
Handvest van de grondrechten, waarvan artikel 24 uitdrukkelijk betrekking heeft op de 
“rechten van het kind”, en onder andere stelt dat “bij alle handelingen betreffende 
kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere 
instellingen, de belangen van het kind de eerste overweging vormen”, een juridisch 
bindende waarde te geven, en vooral het recht van ieder kind op regelmatige 
persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te 
garanderen, onder andere door versterkte samenwerking tussen de centrale 
instanties bij ontvoeringen van kinderen,

Or. de
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Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 2
Visum 6 bis (nieuw)

– gezien het op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in 
september 1994 in Cairo aangenomen actieprogramma van de Verenigde Naties,

Or. en

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 3
Visum 6 bis (nieuw)

– gezien het op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in 
september 1994 in Cairo aangenomen actieprogramma van de Verenigde Naties,

Or. en

Amendement ingediend door Evelyne Gebhardt

Amendement 4
Visum 8 bis (nieuw)

– gezien het tussentijdse verslag van de bemiddelaar van het Europees Parlement voor 
grensoverschrijdende ontvoeringen van kinderen door ouders van 1 maart 2007, 
waarin de Europese Commissie, het Europees Parlement en andere instellingen 
gewezen worden op de dramatische toename van het aantal gevallen van 
ontvoeringen van kinderen door ouders,

Or. de

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 5
Visum 13

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Or. en
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Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 6
Visum 14

– gezien de studie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over geweld 
tegen kinderen, gepresenteerd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
op 11 oktober 2006,

Or. en

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 7
Visum 14 bis (nieuw)

- gezien de richtsnoeren van UNICEF van september 2006 over de bescherming van 
kinderen die het slachtoffer zijn van mensenhandel,

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 8
Visum 15 bis (nieuw)

- gezien de artikelen 34 en 35 van de Conventie over de rechten van het kind van 1989 
betreffende de bescherming van kinderen tegen alle vormen van seksuele uitbuiting 
en seksueel misbruik, die erop gericht zijn het ontvoeren of verkopen van, of de 
handel in kinderen te voorkomen,

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 9
Overweging A

A. overwegende dat de eerste doelstelling van de mededeling van de Commissie getiteld 
“Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind” erin bestaat een positieve 
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benadrukking van de rechten van het kind te bevorderen, waaronder in de eerste plaats 
het recht om op te groeien in veilige omstandigheden/het recht op zorg, het recht om 
een gezin te hebben, het recht op genegenheid, het recht om te spelen, het recht op 
gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke integratie, gelijke kansen bij sport en 
een schoon en beschermd milieu, om zo de basis te leggen voor een samenleving die 
welwillend staat ten opzichte van kinderen en aan hen is aangepast, waarbinnen 
kinderen zich beschermd zullen voelen en waarvan zij de spelers zijn,

Or. sv

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 10
Overweging A

A. overwegende dat de eerste doelstelling van de mededeling van de Commissie getiteld 
“Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind” erin bestaat een positieve 
benadrukking van de rechten van het kind te bevorderen, waaronder in de eerste plaats 
het recht op een eigen identiteit, het recht om een gezin te hebben, het recht op 
genegenheid, het recht om te spelen, het recht op gezondheidszorg, onderwijs, 
maatschappelijke integratie, gelijke kansen bij sport en een schoon en beschermd 
milieu, om zo de basis te leggen voor een samenleving die welwillend staat ten 
opzichte van kinderen en aan hen is aangepast, waarbinnen kinderen zich beschermd 
zullen voelen en waarvan zij de spelers zijn,

Or. it

Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 11
Overweging A

A. overwegende dat de eerste doelstelling van de mededeling van de Commissie getiteld 
“Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind” erin bestaat een positieve 
benadrukking van de rechten van het kind te bevorderen, waaronder in de eerste plaats 
het recht om een gezin te hebben, het recht op genegenheid, het recht om te spelen, het 
recht op gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke integratie, gelijke kansen bij 
sport en een schoon en beschermd milieu, en het recht op informatie daarover, om zo 
de basis te leggen voor een samenleving die welwillend staat ten opzichte van 
kinderen en aan hen is aangepast, waarbinnen kinderen zich beschermd zullen voelen 
en waarvan zij de spelers zijn,

Or. hu
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Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 12
Overweging A Bis (nieuw)

A bis. overwegende dat in artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt gesteld dat "ieder kind er recht op heeft regelmatig 
persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te 
onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist",

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 13
Overweging B

B. overwegende dat het, overeenkomstig artikel 24 van het Handvest van de 
grondrechten en een van de fundamentele beginselen van de VN-Conventie over de 
rechten van het kind, van belang is dat alle kinderen, ongeacht hun geslacht, in 
staat zijn vrij hun mening te uiten, en dat met hun mening rekening moet worden 
gehouden bij alle vragen die hen betreffen; overwegende dat dit recht absoluut is en 
niet mag worden beperkt, en dat middelen moeten worden gevonden om met alle 
kinderen te communiceren, ook met kinderen die zich uiten op een manier die voor 
volwassen moeilijk te begrijpen is, bijvoorbeeld zeer jonge kinderen, kinderen met 
een handicap of kinderen die een andere taal spreken dan de onze, 

Or. sv

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 14
Overweging B

B. overwegende dat het, overeenkomstig artikel 24 van het Handvest van de 
grondrechten en artikel 12 van de VN-Conventie over de rechten van het kind, van 
belang is kinderen het recht op “deelname” te garanderen, om zo altijd rekening te 
houden met hun ervaring en hun ideeën over alle vragen die hen betreffen, met 
inachtneming van hun leeftijd en rijpheid,

Or. en
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Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 15
Overweging B

B. overwegende dat het, overeenkomstig artikel 24 van het Handvest van de 
grondrechten, van belang is kinderen het recht op “deelname” te garanderen, om zo 
altijd rekening te houden met hun ervaring en hun ideeën over alle vragen die hen 
betreffen, en dit op een wijze en met middelen die passen bij hun leeftijd en 
intellectuele ontwikkeling;

Or. hu

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 16
Overweging C

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Or. it

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 17
Overweging C

C. overwegende dat het van wezenlijk belang is de rechten van het kind op te nemen in al 
het beleid van de Unie dat hen betreft en deze rechten te verdedigen, direct of indirect
(mainstreaming),

Or. sv

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 18
Overweging C bis (nieuw)

C bis. overwegende dat armoede en sociale uitsluiting van ouders voor kinderen serieuze 
belemmeringen vormen wanneer zij hun rechten willen doen gelden, en dat er ook 
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vele andere factoren zijn ertoe kunnen leiden dat kinderen niet verkrijgen dat hun 
rechten worden geëerbiedigd, zoals ouders die hun ouderlijke rol op onbevredigende 
wijze vervullen, het feit dat kinderen in rechtszaken moeten worden 
vertegenwoordigd door volwassenen of het feit dat het recht op gezondheidszorg 
alleen kan worden geclaimd met toestemming van de persoon die de voogdij heeft 
over het kind;

Or. sv

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 19
Overweging C bis (nieuw)

C bis. overwegende dat volwassenen gunstige voorwaarden moeten scheppen om kinderen 
in staat te stellen zich in woorden uit te drukken, zodat zij hun mening kunnen uiten 
en worden gehoord; tevens overwegende dat volwassenen de gebaren van vrede en 
vriendschap van kinderen moeten valoriseren en kinderen ertoe moeten aansporen 
zich met andere kinderen te verenigen; overwegende dat de tijd een belangrijke 
factor is voor het scheppen van de voorwaarden om kinderen ertoe te brengen te 
luisteren en hun mening te uiten, en dit niet alleen bij bepaalde gebeurtenissen, en 
dat deze vereiste in aanmerking moet worden genomen bij de financiering van 
overheidsprogramma's, 

Or. fr

Amendement ingediend door Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 20
Overweging C bis (nieuw)

C bis. overwegende dat een normale mentale en lichamelijke ontwikkeling van een kind 
slechts mogelijk is een sfeer van liefde, zorg en respect, die het best in een gezonde 
gezinsomgeving kan worden gecreëerd,

Or. pl
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Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 21
Overweging C bis (nieuw)

C bis. overwegende dat schendingen van de rechten van het kind, geweld tegen kinderen 
en handel in kinderen met het oog op illegale adoptie, prostitutie, illegale arbeid, 
gedwongen huwelijk, bedelen op straat of met welke andere bedoeling ook, nog 
steeds een probleem vormen binnen de EU,

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 22
Overweging C bis (nieuw)

C bis. overwegende dat steeds meer kinderen aan chronische ziekten zoals neurodermatitis 
en allergieën lijden, alsmede aan aandoeningen van de luchtwegen en 
geluidsoverlast,

Or. de

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 23
Overweging C ter (nieuw)

C ter  overwegende dat de milieurechten van het kind verankerd zijn in de VN-Conventie 
over de rechten van het kind,

Or. de

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 24
Overweging C quater (nieuw)

C quater. overwegende dat in Zweden en Oostenrijk een ombudsman voor kinderen 
bestaat,
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Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 25
Paragraaf 1

1. stemt in met het initiatief van de Commissie, waaruit zeer duidelijk blijkt dat alle 
verdragen inzake fundamentele mensenrechten evenzeer van toepassing zijn op 
kinderen als op volwassen, wat tevens geldt voor een aantal aanvullende rechten, 
inclusief de rechten die zijn vastgelegd in de VN-Conventie over de rechten van het 
kind, die met name refereert aan de bijzondere situatie van kinderen en jongeren;

Or. sv

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 26
Paragraaf 1

1. stemt in met het initiatief van de Commissie, dat heel duidelijk de wens aangeeft aan 
de rechten van het kind een bijzonder karakter toe te kennen dat afwijkt van de meer 
algemene problematiek van de grondrechten, waarvan deze rechten overigens 
integraal deel uitmaken als volle individuele rechten;

Or. it

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 27
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. verwelkomt de conclusies van de Europese Raad van 23 juni, waarin wordt gesteld 
dat de rechten van het kind in het nieuwe EU-hervormingsverdrag zullen worden 
opgenomen als een van de doelstellingen van de Europese Unie;

Or. en
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Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 28
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis.  wijst erop dat de in de VN-Conventie over de rechten van het kind vastgelegde 
rechten betrekking hebben op alle personen onder de leeftijd van 18 jaar en dat 
specifieke behoeften inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van 
adolescenten dienen te worden erkend;

Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 29
Paragraaf 3

3. stemt in met de invoering, door de Commissie, van een Forum waarin 
vertegenwoordigers van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de 
Commissie, van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en van nationale en 
internationale organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de rechten van het 
kind, alsmede de kinderen zelf zitting hebben; verzoekt de Commissie te garanderen 
dat de deelneming van kinderen beschouwd wordt als een van de 
hoofddoelstellingen van het Forum, teneinde de toezegging na te komen kinderen 
vanaf 2007 bij besluitvormingsprocessen te betrekken;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 30
Paragraaf 3

3. stemt in met de invoering, door de Commissie, van een Forum waarin 
vertegenwoordigers van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de 
Commissie, van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en van internationale 
organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de rechten van het kind, alsmede de 
kinderen zelf zitting hebben; onderstreept dat het van belang is dat degenen die in de 
lidstaten verantwoordelijk zijn voor kinderen en jongeren er eveneens toe worden 
uitgenodigd deel te nemen aan dit Forum; verwelkomt het feit dat ook kinderen zelf 
eraan kunnen participeren;

Or. sv



AM\681906NL.doc 11/77 PE 393.850v01-00

NL

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 31
Paragraaf 3

3. stemt in met de invoering, door de Commissie, van een Forum waarin 
vertegenwoordigers van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de 
Commissie, van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en van internationale 
organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de rechten van het kind, alsmede de 
kinderen zelf zitting hebben; dringt er evenwel op aan dat gezien de cruciale rol die 
ouders spelen voor het welzijn van kinderen, ouder- en gezinsverenigingen er 
eveneens toe worden uitgenodigd deel te nemen aan dit Forum;

Or. en

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 32
Paragraaf 3

3. stemt in met de invoering, door de Commissie, van een Forum waarin 
vertegenwoordigers van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de 
Commissie, van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en van internationale 
organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de rechten van het kind, alsmede de 
kinderen zelf zitting hebben; onderstreept het belang van het bevorderen van 
concrete vormen van deelneming, waarbij de meningsuiting van minderjarigen niet 
aan banden wordt gelegd of minderjarigen niet hoeven te vrezen voor represailles 
omdat zij vrij hun mening hebben geuit, gezien de controle die volwassenen op hun 
actiemogelijkheden uitoefenen;

Or. es

Amendement ingediend door Evelyne Gebhardt

Amendement 33
Paragraaf 4

4. vraagt de Commissie met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat er een 
specifiek begrotingsonderdeel komt voor de rechten van het kind, dat het mogelijk 
maakt het Forum en proefprojecten (schrapping) te financieren, zoals een permanent 
coördinatieorgaan, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrale instanties 
van de lidstaten, die de bevoegdheid heeft de samenwerking tussen de centrale 
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instanties te controleren en indien nodig deze instanties ertoe te dwingen samen te 
werken, teneinde het aantal ontvoeringen van kinderen te verminderen;

Or. de

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 34
Paragraaf 4

4. vraagt de Commissie met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat er een 
specifiek begrotingsonderdeel komt voor de rechten van het kind, dat het mogelijk 
maakt het Forum, de deelneming van kinderen en de tenuitvoerlegging van de 
mededeling te financieren, en zegt toe dat het een specifieke begrotingslijn inzake de 
rechten van het kind zal steunen;

Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 35
Paragraaf 4

4. vraagt de Commissie met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat er een 
specifiek begrotingsonderdeel komt voor de rechten van het kind, dat het mogelijk 
maakt het Forum, inclusief de deelneming van kinderen aan het Forum en 
kindspecifieke proefprojecten zoals een Europees systeem van vroegtijdige 
waarschuwing voor “ontvoering van kinderen” te financieren;

Or. en

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 36
Paragraaf 4

4. vraagt de Commissie met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat er een 
specifiek begrotingsonderdeel komt voor de rechten van het kind, dat het mogelijk 
maakt het Forum en proefprojecten zoals een Europees systeem van vroegtijdige 
waarschuwing voor “ontvoering van kinderen”, alsmede netwerken van NGO's die op 
dit terrein actief zijn, te financieren;
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Or. en

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 37
Paragraaf 4

4. vraagt de Commissie met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat er een 
specifiek begrotingsonderdeel komt voor de rechten van het kind, dat het mogelijk 
maakt het Forum en proefprojecten, alsmede een Europees systeem van vroegtijdige 
waarschuwing voor “ontvoering van kinderen”, te financieren;

Or. it

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 38
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. wenst dat een doeltreffend controlesysteem wordt opgezet waarvoor in de nodige 
financiële middelen wordt voorzien, en dat jaarlijkse verslagen worden opgesteld, 
teneinde de naleving van de in de mededeling over de rechten van het kind gedane 
toezeggingen en de tenuitvoerlegging van de toekomstige strategie inzake de rechten 
van het kind te garanderen;

Or. en

Amendement ingediend door Lissy Gröner

Amendement 39
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. verzoekt de Commissie vanaf 2008 om de twee jaar een exhaustief verslag over de 
situatie van kinderen en jongeren in de Europese Unie op te stellen;

Or. de
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Amendement ingediend door Ona Juknevičienė

Amendement 40
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. verwelkomt het plan van de Commissie een telefoonhulplijn voor kinderen op EU-
niveau in te voeren en onderstreept dat deze dienst gratis en 24 uur per dag 
beschikbaar moet zijn; verzoekt de lidstaten de kinderen te informeren over de 
mogelijkheid gebruik te maken van deze dienst;

Or. lt

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 41
Paragraaf 5

5. is verheugd over de oprichting door de Commissie van een interdienstengroep en de 
benoeming van een coördinator voor de rechten van minderjarigen, en spreekt de wens 
uit dat ook binnen het Europees Parlement, in coördinatie met de dienst van de 
Commissie, een coördinatieteam wordt opgericht dat alle initiatieven en activiteiten 
van het Parlement met betrekking tot de rechten van het kind met elkaar in verband 
brengt en stroomlijnt; het spreekt de wens uit dat met deze structuren bovendien een 
netwerk voor de uitwisseling van informatie en praktijkrichtlijnen kan worden 
gegarandeerd met betrekking tot de nationale strategieplannen voor de bescherming 
van kinderen die sommige lidstaten ten uitvoer aan het leggen zijn;

Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 42
Paragraaf 5

5. is verheugd over de oprichting door de Commissie van een interdienstengroep en de 
benoeming van een coördinator voor de rechten van minderjarigen, en spreekt de wens 
uit dat ook binnen het Europees Parlement een coördinatieteam wordt opgericht dat 
alle initiatieven en activiteiten van het Parlement met betrekking tot de rechten van het 
kind met elkaar in verband brengt en stroomlijnt; is van oordeel dat met deze 
structuren bovendien een netwerk voor de uitwisseling van informatie en 
praktijkrichtlijnen moet worden gegarandeerd, waaraan onder andere kinderen 
moeten participeren;
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Or. sv

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 43
Paragraaf 5

5. is verheugd over de oprichting door de Commissie van een interdienstengroep en de 
benoeming van een coördinator voor de rechten van minderjarigen, en spreekt de wens 
uit dat ook binnen het Europees Parlement een coördinatieteam wordt opgericht dat 
alle initiatieven en activiteiten van het Parlement met betrekking tot de rechten van het 
kind met elkaar in verband brengt en stroomlijnt; het spreekt de wens uit dat met deze 
structuren bovendien een netwerk voor de uitwisseling van informatie en 
praktijkrichtlijnen kan worden gegarandeerd; dringt erop aan dat deze structuren 
directe contacten onderhouden met door kinderen en jongeren geleide organisaties, 
teneinde een zinvolle en doeltreffende participatie van kinderen aan de 
besluitvorming over alle aangelegenheden die hen aanbelangen te ontwikkelen, ten 
uitvoer te leggen en te monitoren;

Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 44
Paragraaf 6

6. ziet met belangstelling uit naar de publicatie, vanaf 2008, van de studie van de 
Commissie over het effect van bestaande EU-acties die van invloed zijn op de 
rechten van het kind, en een gedetailleerd discussiestuk van de Commissie 
(schrapping) dat de belangrijke prioriteiten moet definiëren van een toekomstige taak 
van de EU op het gebied van de rechten van het kind in het interne zowel als het 
externe beleid, en vraagt de Commissie rekening te houden met de resultaten van de 
raadpleging die begin 2007 door Save the Children en Plan International is gehouden 
onder een duizendtal kinderen, waaruit naar voren is gekomen dat zij de volgende 
onderwerpen het belangrijkst vinden: tegen hen gebruikt geweld, discriminatie, 
maatschappelijke uitsluiting en racisme jegens hen, de gevolgen van drugsgebruik, 
alcohol en nicotinevergiftiging, prostitutie en mensenhandel en milieubescherming;

Or. en
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Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 45
Paragraaf 6

6. wacht met belangstelling de publicatie, vanaf 2008, van een gedetailleerd 
discussiestuk van de Commissie af dat de belangrijke prioriteiten moet definiëren van 
een toekomstige taak van de EU op het gebied van de rechten van het kind met het 
oog op de goedkeuring van een Witboek, en vraagt de Commissie rekening te houden 
met de resultaten van de raadpleging die begin 2007 door Save the Children en Plan 
International is gehouden onder een duizendtal kinderen, waaruit naar voren is 
gekomen dat zij de volgende onderwerpen het belangrijkst vinden: tegen hen gebruikt 
geweld, discriminatie, maatschappelijke uitsluiting en racisme jegens hen, de gevolgen 
van drugsgebruik, alcohol en nicotinevergiftiging, prostitutie en mensenhandel en 
milieubescherming1; is van oordeel dat naast deze specifieke, prioritaire kwesties het 
recht van kinderen op participatie en beïnvloeding het algemene doel van de 
strategie moet zijn; verzoekt de Commissie dan ook een proces op gang te brengen 
waarbij alle belanghebbenden, ook kinderen, kunnen deelnemen aan de 
raadpleging met het oog op de ontwikkeling van een strategie van de EU inzake de 
rechten van het kind;

Or. en

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 46
Paragraaf 6

6. wacht met belangstelling de publicatie, vanaf 2008, van een gedetailleerd 
discussiestuk van de Commissie af dat de belangrijke prioriteiten moet definiëren van 
een toekomstige taak van de EU op het gebied van de rechten van het kind en vraagt 
de Commissie rekening te houden met de resultaten van de raadpleging die begin 2007 
door Save the Children en Plan International is gehouden onder een duizendtal
kinderen, waaruit naar voren is gekomen dat zij de volgende onderwerpen het 
belangrijkst vinden: tegen hen gebruikt geweld, discriminatie, maatschappelijke 
uitsluiting en racisme jegens hen, de gevolgen van drugsgebruik, alcohol,
nicotinevergiftiging en de overconsumptie van geneesmiddelen, prostitutie en 
mensenhandel en milieubescherming;

Or. it

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 47
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. hoopt dat de Commissie op grond van het raadplegingsdocument dat zij in 2008 
dient te publiceren een Witboek zal aannemen;

Or. it

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 48
Paragraaf 6 ter (nieuw)

6 ter. ziet met belangstelling uit naar het verslag van de Commissie over de 
tenuitvoerlegging door de lidstaten van het kaderbesluit van 2003 ter bestrijding van 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 49
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. juicht het toe dat de Commissie erkent dat kinderen, van hun geboorte tot hun 
volwassenheid, zeer uiteenlopende behoeften hebben in de verschillende 
ontwikkelingsfasen van hun leven; onderstreept opnieuw het recht van kinderen op 
de hoogst mogelijke gezondheidsstandaard en in het bijzonder het recht van 
adolescenten op seksuele en reproductieve gezondheid, en op voorlichting inzake 
gezinsplanning en gezinsplanningsdiensten, en is dan ook van oordeel dat deze 
aspecten een integrerend onderdeel moeten zijn van de toekomstige strategie op het 
gebied van de rechten van het kind;

Or. en
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Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 50
Paragraaf 7

7. roept ertoe op dat de bescherming van de rechten van het kind, zoals die zijn 
vastgelegd in de VN-Conventie over de rechten van het kind, op de prioriteitenlijst 
van het meerjarig kader van het Bureau voor de grondrechten wordt gezet en dat dit 
bureau op zo kort mogelijke termijn een netwerk opzet voor samenwerking met de 
internationale instellingen, met name ombudsmannen voor kinderen en NGO’s die 
op dit gebied werkzaam zijn, zodat volop gebruik kan worden gemaakt van hun 
ervaring en van de informatie waarover zij beschikken;

Or. en

Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 51
Paragraaf 8

8. roept de Commissie, het Bureau voor de grondrechten en de lidstaten op zich in te 
spannen voor de verbetering van het verzamelen van vergelijkbare statistische 
gegevens met betrekking tot de situatie van kinderen binnen de EU, eventueel door het 
mandaat van Eurostat uit te breiden, om een groter aantal indicatoren toe te voegen die 
specifiek op kinderen betrekking hebben;

Or. hu

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 52
Paragraaf 8

8. roept de Commissie, het Bureau voor de grondrechten en de lidstaten op zich in 
samenwerking met de relevante VN-instellingen, internationale organisaties en 
onderzoekcentra in te spannen voor de verbetering van het verzamelen van de 
statistische gegevens met betrekking tot de situatie van kinderen binnen de EU, 
eventueel door het mandaat van Eurostat uit te breiden, om een groter aantal 
indicatoren toe te voegen die specifiek op kinderen betrekking hebben;

Or. en



AM\681906NL.doc 19/77 PE 393.850v01-00

NL

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 53
Paragraaf 8

8. roept de Commissie, het Bureau voor de grondrechten en de lidstaten op zich in te 
spannen voor de verbetering van het verzamelen van de statistische gegevens met 
betrekking tot de situatie van kinderen binnen de EU, eventueel door het mandaat van 
Eurostat uit te breiden, om een groter aantal indicatoren te ontwikkelen en toe te 
voegen die specifiek op kinderen betrekking hebben, bijvoorbeeld kinderarmoede en 
sociale uitsluiting van kinderen, waarbij de medewerking van kinderen aan het 
verzamelen van gegevens moet worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 54
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. acht het van groot belang dat kinderen op een kindvriendelijke manier en met 
adequate middelen worden geïnformeerd over de rechten van het kind; verzoekt de 
Commissie doeltreffende communicatie-instrumenten te ontwikkelen, inclusief een 
kindvriendelijke website, om de actie van de EU op het gebied van de rechten van 
het kind te promoten;

Or. en

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 55
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. verzoekt de Commissie een permanent en gemeenschappelijk informatiesysteem op 
te zetten teneinde de kennis over de situatie van kinderen in de EU te verbeteren, en 
regelmatige en duurzame systemen voor het verschaffen van informatie over de 
situatie van kinderen in de EU, zoals statistische bulletins, studies of uitwisselingen 
van informatie en goede praktijken, te ontwikkelen en te bevorderen;

Or. es
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Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 56
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. wenst dat wordt gezorgd voor mainstreaming van de rechten van het kind in de 
externe beleidsmaatregelen en acties van de EU, inclusief het Europees 
nabuurschapsbeleid en het strategisch partnerschap ten aanzien van Rusland, zoals 
geformuleerd in het aangekondigde werkdocument van de diensten van de 
Commissie over "Een actieplan van de Europese Unie inzake de rechten van het 
kind in het kader van de externe betrekkingen", alsook in het uitbreidingsproces, 
aangezien deze beleidsmaatregelen krachtige instrumenten zijn die mogelijkheden 
bieden om de rechten van het kind te bevorderen, en verzoekt de Commissie deze 
mogelijkheden te vertalen in specifieke doelstellingen in de externe actie van de EU 
en haar lidstaten;

Or. en

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 57
Paragraaf 9

9. roept op te overwegen dat de EU toetreedt tot de conventies van de Raad van Europa 
die betrekking hebben op de rechten van het kind, inclusief het Europees Verdrag 
voor de bescherming van de rechten van de mens, en de conventies inzake adoptie, 
seksuele uitbuiting en misbruik, en spreekt de wens uit dat de Raad een principieel 
standpunt inneemt, zodat het in de toekomst mogelijk wordt dat de EU deelneemt aan 
de onderhandeling van toekomstige conventies die met name gericht zijn op 
bescherming van kinderen;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 58
Paragraaf 9

9. roept op te overwegen dat de EU toetreedt tot de VN-Conventie over de rechten van 
het kind, alsmede de conventies van de Raad van Europa die betrekking hebben op de 
rechten van het kind, bijvoorbeeld over de uitoefening van de rechten van het kind, 
adoptie, seksuele uitbuiting en misbruik, en spreekt de wens uit dat de Raad een 
principieel standpunt inneemt, zodat het in de toekomst mogelijk wordt dat de EU 
deelneemt aan de onderhandeling van toekomstige conventies die met name gericht 
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zijn op bescherming van kinderen;

Or. sv

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 59
Paragraaf 9

9. roept op te overwegen dat de EU toetreedt tot de conventies van de Raad van Europa 
die betrekking hebben op de rechten van het kind, bijvoorbeeld over de uitoefening 
van de rechten van het kind, adoptie, seksuele uitbuiting en misbruik, en spreekt de 
wens uit dat de Raad een principieel standpunt inneemt, zodat het in de toekomst 
mogelijk wordt dat de EU deelneemt aan de onderhandeling van toekomstige 
conventies die met name gericht zijn op de rechten van het kind;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 60
Paragraaf 10

10. spreekt de wens uit dat de mogelijkheid wordt onderzocht dat de EU toetreedt tot de 
Conventie van de Verenigde Naties over de rechten van het kind en de twee 
facultatieve protocollen;

Or. sv

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 61
Paragraaf 11

11. nodigt alle lidstaten die dit nog niet hebben gedaan een ombudsman voor de rechten 
van het kind in te stellen, zoals gevraagd door de VN-commissie voor de rechten van 
het kind;

Or. en
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Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 62
Paragraaf 11

11. nodigt alle lidstaten die dit nog niet hebben gedaan een ombudsman voor de rechten 
van het kind in te stellen, ter bevordering van de eerbiediging van de rechten van het 
kind en de verdere tenuitvoerlegging van de Conventie van de Verenigde Naties over 
de rechten van het kind van 1989;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 63
Paragraaf 11

11. betreurt dat tot nu toe nog niet alle lidstaten een ombudsman voor de rechten van 
het kind hebben ingesteld, zoals bepaald  in de Conventie van de Verenigde Naties 
over de rechten van het kind van 1989, en verzoekt de lidstaten die zulks nog niet 
hebben gedaan zo spoedig mogelijk deze stap te zetten; is van oordeel dat de EU 
financiële en menselijke middelen ter beschikking moet stellen ter ondersteuning 
van het Europees Netwerk van Ombudsmannen voor Kinderen (ENOC), teneinde 
dit netwerk in staat te stellen kwesties in verband met de rechten van het kind 
grondiger en op EU-niveau aan te pakken;

Or. sv

Amendement ingediend door Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 64
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. verzoekt de Commissie en de lidstaten met aandrang maatregelen te treffen om de 
naleving van de rechten van mentaal gehandicapte kinderen te garanderen, met 
name hun recht op vrijheid, onderwijs en toegang tot rechtbanken, en ze te 
beschermen tegen foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling;

Or. pl
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Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 65
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor een effectieve en onafhankelijke 
vertegenwoordiging van kinderen in alle rechterlijke of quasi-rechterlijke 
procedures die hen aanbelangen, en er tevens op toe te zien dat kinderen een 
wettelijk aangewezen voogd hebben wanneer er geen volwassen familielid is met de 
nodige verantwoordelijkheidszin en bekwaamheid om deze verantwoordelijkheid op 
zich kan nemen;

Or. en

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 66
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. onderstreept dat aangezien voor de grote meerderheid van de kinderen, met name 
jonge kinderen, wordt gezorgd in gezinsverband, een strategie inzake de rechten van 
het kind maatregelen moet omvatten om het welzijn van gezinnen te bevorderen; 
betreurt dan ook dat in de mededeling niet wordt aangegeven hoe het welzijn van 
gezinnen kan worden geïntegreerd in een strategie inzake de rechten van het kind;

Or. en

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 67
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. verzoekt de Commissie beleidsmaatregelen te ontwikkelen en integrale en 
transversale acties ten uitvoer te leggen op het gebied van de bescherming van de 
rechten van het kind, teneinde de doelstelling van interterritoriale rechtvaardigheid 
en kansengelijkheid te verwezenlijken;

Or. es
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Amendement ingediend door Martine Roure, Françoise Castex

Amendement 68
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. stelt voor dat de Europese Unie het begrip "kinderen in gevaar" definieert en 
toepast op alle kinderen die het slachtoffer zijn van een maatschappelijke situatie 
die hun mentale en lichamelijke integriteit in gevaar brengt en/of ze het gevaar doet 
lopen te vervallen in misdadigheid of daar het slachtoffer van te worden; 

Or. fr

Amendement ingediend door Martine Roure, Françoise Castex

Amendement 69
Paragraaf 11 ter (nieuw)

11 ter. verzoekt de Commissie en de lidstaten initiatieven (voorlichtingscampagnes, 
uitwisseling van beste praktijken,...) te nemen met het oog op preventie van 
"kinderen in gevaar", inclusief preventie van jeugdcriminaliteit;

Or. fr

Amendement ingediend door Martine Roure, Françoise Castex

Amendement 70
Paragraaf 11 quater (nieuw)

11 quater. wijst er nogmaals op dat het recht op onderwijs en opleiding een 
fundamenteel sociaal recht is, en vraagt alle lidstaten en kandidaat-lidstaten 
dit recht te waarborgen, ongeacht de sociale of etnische afkomst van het kind 
en zijn lichamelijke conditie of legale status, of die van zijn ouders;

Or. fr

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 71
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. verzoekt de lidstaten hun nationale kiesstelsels zodanig aan te passen dat kroostrijke 
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gezinnen kunnen profiteren van een progressief kiesrecht;

Or. fr

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 72
Paragraaf 11 ter (nieuw)

11 ter. verzoekt de lidstaten hun onderwijssystemen zodanig aan te passen dat kinderen niet 
meer geconfronteerd worden met een pedagogische inhoud die niet afgestemd is op 
hun ontwikkelingsstadium; verzoekt de lidstaten het recht van ouders om het soort 
onderwijs dat aan hun kinderen zal worden gegeven te kiezen (artikel 26 van de 
Universele Verklaring van de rechten van de mens) zonder enige beperking te 
eerbiedigen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 73
Paragraaf 11 quater (nieuw)

11 quater. verzoekt de lidstaten projecten voor het samenwonen van verschillende 
generaties (zoals de "Mehrgenerationenhäuser") te bevorderen, teneinde 
kinderen in staat te stellen op te groeien met ouderen, en omgekeerd ouderen 
de gelegenheid te bieden enerzijds te profiteren van een netwerk van sociale 
begeleiding, en anderzijds door hun kennis en ervaring een nuttige bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling van kinderen;

Or. fr

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 74
Titel na paragraaf 11

ENKELE PRIORITEITSTERREINEN VAN DE TOEKOMSTIGE STRATEGIE 
INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND
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Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 75
Paragraaf 12

12. verklaart dat geweld tegen minderjarigen, in welke vorm dan ook, niet te 
rechtvaardigen is en herinnert aan de overkoepelende aanbevelingen in de studie van 
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over geweld tegen kinderen wat 
betreft de preventie van en de respons op alle vormen van geweld tegen kinderen; 
erkent met name de noodzaak alle vormen van geweld tegen kinderen te verbieden, 
voorrang te geven aan preventieve beleidsmaatregelen, de maatregelen ter 
ondersteuning van de slachtoffers van geweld te versterken, de geweldplegers 
rekenschap te doen afleggen en de verzameling en analyse van gegevens over dit 
verborgen probleem te bevorderen;

Or. en

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 76
Paragraaf 12

12. verklaart dat geweld tegen minderjarigen, in welke vorm dan ook, niet te 
rechtvaardigen is en herinnert aan de overkoepelende aanbevelingen in de studie van 
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over geweld tegen kinderen wat 
betreft de preventie van en de respons op alle vormen van geweld tegen kinderen; 
erkent met name de noodzaak alle vormen van geweld tegen kinderen te verbieden, 
voorrang te geven aan preventieve beleidsmaatregelen, de maatregelen ter 
ondersteuning van de slachtoffers van geweld te versterken, de geweldplegers 
rekenschap te doen afleggen en de verzameling en analyse van gegevens over dit 
verborgen probleem te bevorderen;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 77
Paragraaf 12

12. verklaart dat geweld tegen minderjarigen, in welke vorm en in welke context dan ook, 
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niet te rechtvaardigen is en wenst dat in heel Europa alle vormen van geweld 
wettelijk worden verboden, inclusief lichamelijke en vernederende bestraffing, 
schadelijke traditionele praktijken en seksueel geweld/misbruik in alle situaties, 
inclusief thuis;

Or. en

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 78
Paragraaf 12

12. verklaart dat geweld tegen minderjarigen, in welke vorm dan ook, niet te 
rechtvaardigen is en roept in herinnering dat een van de aanbevelingen in het 
onderzoek van de Verenigde Naties over geweld was voorrang te geven aan preventie, 
inclusief door bewustmakings-, voorlichtings- en opvoedingscampagnes, 
capaciteitsopbouwactiviteiten ten behoeve van beroepsgroepen die met en voor 
kinderen werken, en een hervorming van de wetgeving teneinde alle vormen van 
geweld tegen kinderen te verbieden, die zal worden ondersteund door een 
intensivering van de gerechtelijke en politionele samenwerking tussen lidstaten, 
Europol en Eurojust (schrapping);

Or. en

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 79
Paragraaf 12

12. verklaart dat geweld tegen minderjarigen een niet te rechtvaardigen misdaad is en 
roept in herinnering dat een van de aanbevelingen in het onderzoek van de Verenigde 
Naties over geweld was voorrang te geven aan preventie, wat in het bijzonder een 
intensivering van de sociale diensten, met name gezinsbemiddelingsdiensten, en van 
de gerechtelijke en politionele samenwerking tussen lidstaten, Europol en Eurojust 
inhoudt;

Or. it
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Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 80
Paragraaf 12

12. verklaart dat geweld tegen minderjarigen, in welke vorm dan ook, niet te 
rechtvaardigen is en roept in herinnering dat een van de aanbevelingen in het 
onderzoek van de Verenigde Naties over geweld was voorrang te geven aan preventie, 
wat in het bijzonder een intensivering van de gerechtelijke en politionele 
samenwerking tussen lidstaten, Europol en Eurojust inhoudt; merkt evenwel op dat de 
term "geweld" hier niet de verantwoorde, milde lichamelijke bestraffing van 
kinderen door hun eigen ouders in een liefdevolle omgeving inhoudt; 

Or. en

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 81
Paragraaf 12

12. veroordeelt alle vormen van geweld tegen kinderen en roept in herinnering dat een 
van de aanbevelingen in het onderzoek van de Verenigde Naties over geweld was 
voorrang te geven aan preventie, wat in het bijzonder een intensivering van de 
gerechtelijke en politionele samenwerking tussen lidstaten, Europol en Eurojust 
inhoudt;

Or. en

Amendement ingediend door Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 82
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. verzoekt de Commissie en de lidstaten, alsmede humanitaire organisaties en 
organisaties voor de rechten van het kind, bijzondere inspanningen te leveren om de 
seksuele uitbuiting van kinderen en huiselijk geweld te bestrijden, met name door 
een betere controle op de informatieoverdracht op internet, dat een essentieel 
instrument voor criminele activiteiten is geworden;

Or. pl
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Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 83
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. steunt de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties voor het uitbannen van geweld tegen kinderen, aan wie het 
mandaat en de nodige financiële middelen moeten worden verleend om globale 
toezeggingen over de beëindiging van het geweld tegen kinderen af te dwingen;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 84
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. verzoekt de lidstaten doeltreffende en adequate maatregelen te treffen met het oog 
op het uitbannen van alle vormen van geweld tegen kinderen, in alle situaties, 
inclusief lichamelijke straffen, schadelijke traditionele praktijken zoals vroegtijdige 
en gedwongen huwelijken, genitale verminking van meisjes en zogeheten 
eremisdaden, seksueel geweld en foltering en andere vormen van wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 85
Paragraaf 12 ter (nieuw)

12 ter. verzoekt de lidstaten kredieten toe te wijzen voor op ouders en professionals gerichte 
voorlichtings- en mediacampagnes, te zorgen voor kindvriendelijke juridische, 
medische en psychosociale diensten en de justitiële en politiële samenwerking tussen 
de lidstaten, Europol en Eurojust te versterken;

Or. en



PE 393.850v01-00 30/77 AM\681906NL.doc

NL

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 86
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 ter. onderstreept dat dient te worden voorzien in een wettelijk kader voor de bestrijding 
van seksuele uitbuiting en kindermisbruik en dat de justitiële samenwerking tussen 
de lidstaten, Europol, Eurojust en alle bevoegde nationale instanties dient te worden 
versterkt;

Or. it

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Amendement 87
Paragraaf 13

13. roept alle instellingen en lidstaten op zich in te zetten voor de bestrijding van 
kinderhandel, pedofilie en pedopornografie op internet, door alle maatregelen te 
treffen die noodzakelijk zijn ter voltooiing van de harmonisatie van de nationale 
wetgevingen op grond van de gemeenschappelijke minimale beginselen die zijn 
aangenomen bij kaderbesluit 2004/68/JBZ, maar ook door middel van nieuwe 
wetgeving waarin de deelname wordt geregeld van alle, zowel particuliere als 
publieke, betrokkenen, zoals dit ook is aangegeven in de mededeling van de 
Commissie “Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit”;

Or. el

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 88
Paragraaf 13

13. roept alle instellingen en lidstaten op zich in te zetten voor de bestrijding van 
kinderhandel, pedofilie, seksueel misbruik van kinderen op internet, kinderprostitutie 
en sekstoerisme waarvan kinderen het slachtoffer zijn, met name door middel van 
nieuwe wetgeving waarin de deelname wordt geregeld van alle, zowel particuliere als 
publieke, betrokkenen, zoals dit ook is aangegeven in de mededeling van de 
Commissie “Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit”;

Or. it
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Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 89
Paragraaf 13

13. roept alle instellingen en lidstaten op zich in te zetten voor de bestrijding van seksuele 
uitbuiting van kinderen, kinderhandel, pedofilie en pedopornografie op internet, met 
name door middel van nieuwe wetgeving waarin de deelname wordt geregeld van alle, 
zowel particuliere als publieke, betrokkenen, zoals dit ook is aangegeven in de 
mededeling van de Commissie “Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit”;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 90
Paragraaf 13

13. roept alle instellingen en lidstaten op zich in te zetten voor de bestrijding van 
kinderhandel, pedofilie en pedopornografie op internet, met name door middel van 
nieuwe wetgeving waarin de deelname wordt geregeld van alle, zowel particuliere als 
publieke, betrokkenen, zoals dit ook is aangegeven in de mededeling van de 
Commissie “Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit”;
herinnert aan zijn aanbeveling van 16 november 2006 betreffende de bestrijding 
van mensenhandel - Geïntegreerde aanpak en voorstellen voor een actieplan, en 
met name overweging E ervan, waarin wordt gesteld dat het nodig is duidelijke, 
specifieke doelstellingen goed te keuren zoals het halveren van het aantal 
slachtoffers van mensenhandel in de komende tien jaar, hoewel het 
allerbelangrijkste doel natuurlijk moet zijn om dit soort misdaad onverwijld 
volledig de kop in te drukken;

Or. sv

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Amendement 91
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. verzoekt de Commissie tevens de spoedige ratificatie van het protocol bij het VN-
Verdrag over de rechten van het kind betreffende de verkoop van kinderen, 
kinderprostitutie en kinderpornografie, te steunen;
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Or. el

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 92
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. vraagt alle EU-instellingen en -lidstaten te garanderen dat de slachtoffers van 
mensenhandel ten volle worden beschermd en de nodige bijstand krijgen, en dat met 
name een adequate en duurzame oplossing wordt gevonden voor kinderen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 93
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. verzoekt alle EU-instellingen en alle lidstaten actief mee te werken aan de 
bestrijding van kinderhandel voor alle mogelijke vormen van exploitatie, inclusief 
arbeid (bijvoorbeeld kinderarbeid1, gedwongen arbeid, huiselijke onderdrukking, 
slavernij, schuldarbeid en bedelen), gedwongen huwelijken, adoptie en illegale 
activiteiten (bijvoorbeeld drugshandel, zakkenrollen), seksuele uitbuiting en 
prostitutie, enz.;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 94
Paragraaf 14

14. ondersteunt de inzet van de Commissie die, samen met de belangrijkste bedrijven die 
creditcards uitgeven, de technische haalbaarheid onderzoekt van uitsluiting van sites 
die digitaal pedopornografisch materiaal verkopen van online betalingssystemen of de 
invoering van andere restricties; doet tevens een beroep op andere deelnemers aan 
het economische proces, zoals banken, wisselkantoren, internetproviders en 
zoekmachinebedrijven, om  actief mee te werken aan de bestrijding van 

                                               
1 In de IAO-Conventie 182 over de ergste vormen van kinderarbeid wordt kinderhandel expliciet vermeld als 
een van de ergste vormen van exploitatie.



AM\681906NL.doc 33/77 PE 393.850v01-00

NL

kinderpornografie en andere vormen van commerciële exploitatie van kinderen;

Or. sv

Amendement ingediend door Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 95
Paragraaf 14 bis (nieuw)

14 bis. verzoekt de Commissie en de lidstaten met aandrang hun inspanningen te 
intensiveren om corruptie van kinderen te voorkomen, met name door in Europese 
steden publieke vertoningen van pornografie waartoe kinderen toegang kunnen 
krijgen, aan banden te leggen;

Or. pl

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 96
Paragraaf 14 bis (nieuw)

14 bis. verzoekt de lidstaten en de internetproviders in samenwerking met 
zoekmachinebedrijven en de politie blokkeringstechnologieën te ontwikkelen, 
teneinde internetgebruikers te beletten toegang te hebben tot illegale websites met 
betrekking tot seksueel misbruik van kinderen en het publiek ervan af te houden 
toegang te hebben tot materiaal dat seksueel misbruik van kinderen afbeeldt;

Or. en

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 97
Paragraaf 15

15. beveelt ter bescherming van de rechten van het kind het opzetten van een passend en 
doeltreffend systeem van regelgeving aan waarmee leveranciers van internettoegang, 
communicatiemedia (openbare en particuliere televisieomroepen, reclame, pers, 
videospelletjes, mobiele telefoons en internet) en de industrie in het bijzonder kan 
worden verboden schadelijke beelden en inhoud (waaronder het verschijnsel 
cyberpesten) over te brengen en gewelddadige videospelletjes, die schade toebrengen 
aan de psychische en fysieke ontwikkeling van het kind in die zin dat ze het gebruik 
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van geweld en seksisme aanmoedigen, te verkopen;

Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 98
Paragraaf 15

15. beveelt een passend en doeltreffend systeem van regelgeving aan, met dialoog, voor
leveranciers van internettoegang, openbare en particuliere televisieomroepen en de 
industrie, dat er onder andere op gericht is na te gaan of kan worden verboden 
schadelijke beelden en inhoud (waaronder het verschijnsel cyberpesten) over te 
brengen en gewelddadige videospelletjes, die schade kunnen toebrengen aan de 
psychische en fysieke ontwikkeling van het kind in die zin dat ze het gebruik van 
geweld aanmoedigen, te verkopen;

Or. sv

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 99
Paragraaf 15

15. beveelt een passend, (schrapping) doeltreffend en proportioneel systeem van 
regelgeving aan waarmee leveranciers van internettoegang, openbare en particuliere 
televisieomroepen en de industrie in het bijzonder kan worden verboden schadelijke 
beelden en inhoud (waaronder het verschijnsel cyberpesten) over te brengen en 
gewelddadige videospelletjes, die schade toebrengen aan de psychische en fysieke 
ontwikkeling van het kind in die zin dat ze het gebruik van geweld aanmoedigen, te 
verkopen;

Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 100
Paragraaf 15

15. beveelt een passend en doeltreffend systeem van regelgeving aan waarmee 
leveranciers van internettoegang, openbare en particuliere televisieomroepen en de 
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industrie in het bijzonder kan worden verboden schadelijke beelden en inhoud 
(waaronder het verschijnsel cyberpesten) over te brengen en gewelddadige 
videospelletjes, die schade toebrengen aan de psychische en fysieke ontwikkeling van 
het kind in die zin dat ze het gebruik van geweld aanmoedigen, te verkopen; uit 
bovendien zijn bezorgdheid over het groeiende probleem van de uitwisseling van 
MMS-beelden van pornografische aard of met betrekking tot kindermisbruik;

Or. it

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Amendement 101
Paragraaf 15

15. beveelt een passend en doeltreffend systeem van regelgeving aan waarmee 
leveranciers van internettoegang, openbare en particuliere televisieomroepen en de 
industrie in het bijzonder kan worden verboden schadelijke beelden en inhoud 
(waaronder het verschijnsel cyberpesten) over te brengen en gewelddadige 
videospelletjes, die schade toebrengen aan de psychische en fysieke ontwikkeling van 
het kind in die zin dat ze het gebruik van geweld aanmoedigen, te verkopen; steunt het 
Safer Internet Programme voor de tenuitvoerlegging van operationele en technische 
maatregelen ter bevordering van een veiliger gebruik van internet, met name door 
kinderen;

Or. el

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 102
Paragraaf 15 bis (nieuw)

15 bis. herinnert eraan dat onlangs een speciaal etiket voor onlinespelletjes is toegevoegd 
aan het bestaande Europese systeem voor leeftijdsclassificatie van computer- en 
videospelletjes (PEGI); is van oordeel dat de Commissie en de lidstaten dit soort van 
zelfregulering bij de etikettering van spelletjes dienen aan te moedigen en sterker 
dienen te ondersteunen, teneinde minderjarigen beter te beschermen tegen 
ongepaste inhoud en ouders te informeren over mogelijke aan deze spelletjes 
verbonden risico's, en tevens hun aandacht te vestigen op positieve voorbeelden;

Or. sv
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Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Amendement 103
Paragraaf 15 bis (nieuw)

15 bis. verwelkomt het begin van de implementatie van een Europees kader voor een 
veiliger gebruik van mobiele telefoons door adolescenten en kinderen, dat door de 
leidende bedrijven van deze sector in de EU werd aangenomen als een 
zelfreguleringscode en zal worden gevolgd door de aanneming van de 
overeenstemmende nationale zelfreguleringscodes; beklemtoont dat dit kader een 
eerste belangrijke stap vormt op weg naar de bescherming van minderjarigen tegen 
specifieke, uit het gebruik van mobiele telefoons voortvloeiende gevaren, maar dat 
het van essentieel belang is dat de Commissie de implementatie ervan op nationaal 
niveau continu controleert en evalueert, teneinde de resultaten te beoordelen en te 
bepalen of een communautair wetgevingsinitiatief ter zake noodzakelijk is;

Or. el

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Amendement 104
Paragraaf 15 ter (nieuw)

15 ter. wijst erop dat het verschijnsel jeugdmisdadigheid, i.e. jeugdige daders en in de 
meeste gevallen ook jeugdige slachtoffers, in alle lidstaten op alarmerende wijze is 
toegenomen; is van oordeel dat deze situatie een geïntegreerd beleid niet alleen op 
nationaal, maar ook op communautair niveau vereist; acht het dan ook 
noodzakelijk dat onverwijld een betrouwbare analyse van het probleem wordt 
gemaakt en dat vervolgens een geïntegreerd kaderprogramma op communautair 
niveau wordt opgesteld waarin maatregelen van drieërlei aard worden 
bijeengebracht: preventieve maatregelen, maatregelen voor de sociale integratie van 
jeugdige misdadigers en maatregelen voor justitieel en extrajustitieel optreden; 

Or. el

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 105
Paragraaf 15 bis (nieuw)

15 bis. verzoekt de lidstaten hun mechanismen voor de controle op de inhoud van 
televisieprogramma's op de tijdstippen met de grootste kijkdichtheid onder kinderen 
te versterken, en de ouderlijke controle te bevorderen via adequate en homogene 
informatie over televisieprogramma's;
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Or. es

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 106
Paragraaf 15 bis

15 bis. onderstreept dat grotere aandacht moet worden besteed aan het vinden van een 
oplossing op lange termijn voor de schendingen van de rechten van kinderen, en 
aan het creëren van een gezond leefklimaat waarin rekening wordt gehouden met de 
behoeften van kinderen, waarbij het recht van massamedia op volledige toegang tot 
kinderen en het recht van kinderen op volledige toegang tot massamedia dienen te 
worden geëvalueerd;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 107
Paragraaf 16

16. vraagt in het kader van de toekomstige strategie om een plan voor preventie van 
jeugdcriminaliteit, het verschijnsel pesten op school en ander vormen van krenkende 
behandeling, waarbij in scholen en andere publieke omgevingen naast de gezinnen 
van de kinderen ook andere personen bij de inspanningen worden betrokken;

Or. sv

Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 108
Paragraaf 16

16. vraagt de lidstaten een exhaustief plan voor preventie van jeugdcriminaliteit en het 
verschijnsel pesten op school uit te werken, waarbij vooral gezinnen, scholen en 
sociale diensten die gezinnen helpen dienen te worden betrokken, en beveelt aan dat 
lidstaten hun goede praktijken onderling uitwisselen;

Or. hu
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Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 109
Paragraaf 16

16. vraagt om een plan voor preventie van jeugdcriminaliteit, het verschijnsel pesten op 
school en het specifieke probleem van jeugdbendes, waarbij vooral gezinnen, 
scholen en sociale organisaties dienen te worden betrokken;

Or. es

Amendement ingediend door Michael Cashman

Amendement 110
Paragraaf 16

16. vraagt om een plan voor preventie van jeugdcriminaliteit en het verschijnsel pesten op 
school, waarbij vooral gezinnen, scholen en jongeren zelf dienen te worden 
betrokken, en waarbij het accent er met name op dient te worden gelegd jongeren 
mogelijkheden te verschaffen en hun actieve participatie aan de samenleving te 
bevorderen;

Or. en

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 111
Paragraaf 16

16. vraagt om een plan voor preventie van jeugdcriminaliteit en het verschijnsel pesten op 
school, waarbij vooral gezinnen, scholen en jongeren zelf dienen te worden 
betrokken;

Or. en

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 112
Paragraaf 16

16. vraagt om een plan voor preventie van jeugdcriminaliteit en het verschijnsel pesten op 
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school, waarbij vooral gezinnen en scholen, alsmede sport- en jeugdcentra, dienen te 
worden betrokken;

Or. it

Amendement ingediend door Ona Juknevičienė

Amendement 113
Paragraaf 16 bis (nieuw)

16 bis. verzoekt de lidstaten er dringend voor te zorgen dat diverse vormen van 
psychologische zorg 24 uur per dag beschikbaar zijn voor kinderen en dat elke 
school gekwalificeerde kinderpsychologen in dienst neemt, teneinde effectieve 
psychologische zorg te verschaffen aan kinderen die het slachtoffer zijn van geweld;

Or. lt

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 114
Paragraaf 16 bis (nieuw)

16 bis. wenst dat wordt voorzien in veilige, voldoende bekende, vertrouwelijke en 
toegankelijke mechanismen die kinderen, hun vertegenwoordigers en anderen in de 
gelegenheid stellen gevallen van geweld tegen kinderen te rapporteren; is van 
oordeel dat alle kinderen, inclusief kinderen die zich in gerechtelijke of 
zorginstellingen bevinden, op de hoogte moeten zijn van het bestaan van 
klachtenmechanismen;

Or. en

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 115
Paragraaf 16 bis (nieuw)

16 bis.  wenst dat de verkoop en de consumptie van drugs en alcohol in educatieve 
instellingen en in de nabijheid ervan worden bestreden en dat minderjarigen 
worden voorgelicht over de gevaren van deze consumptie;
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Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 116
Paragraaf 17

17. spreekt de wens uit dat de lidstaten voorzien in een systeem dat toegang verschaft tot 
informatie over veroordelingen wegens misbruik van kinderen, met name om ervoor te 
zorgen dat personen die in het kader van een veroordeling wegens seksueel misbruik 
niet geschikt geacht moeten worden om met kinderen te werken uiteindelijk in de 
gehele Unie van de uitoefening van bepaalde beroepen en het contact met kinderen1

uitgesloten kunnen worden; is van mening dat maatregelen moeten worden 
ingevoerd om recidive zo doeltreffend mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer 
personen die veroordeeld zijn wegens seksueel misbruik van kinderen naar het 
buitenland reizen; is in dit opzicht verheugd over de voortgang binnen de Raad op het 
gebied van informatie-uitwisseling tussen lidstaten over nationale strafrechtelijke 
veroordelingen en spreekt de wens uit dat de Raad het snel mogelijk maakt dat 
nationale strafbladen gekoppeld worden door middel van een Europees netwerk;

Or. sv

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 117
Paragraaf 17

17. spreekt de wens uit dat de lidstaten voorzien in een systeem dat toegang verschaft tot 
relevante informatie over veroordelingen wegens misbruik van kinderen (schrappen); 
is in dit opzicht verheugd over de voortgang binnen de Raad op het gebied van 
informatie-uitwisseling tussen lidstaten over nationale strafrechtelijke veroordelingen 
en spreekt de wens uit dat de Raad het snel mogelijk maakt dat relevante nationale 
strafbladen gekoppeld worden door middel van een Europees netwerk;

Or. en

                                               
1 Overeenkomstig de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 juni 2006 inzake 
verbodsbepalingen die voortvloeien uit veroordelingen voor seksueel misbruik van kinderen  (PB 298 E, 
8.12.2006, blz. 220).
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Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 118
Paragraaf 17 bis

17 bis. dringt erop aan dat de lidstaten een gemeenschappelijke definitie van misbruik van 
kinderen vastleggen, aangezien de nationale wetgevingen bijvoorbeeld ten aanzien 
van de minimumleeftijd voor seksuele handelingen van elkaar verschillen; 

Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 119
Paragraaf 18

18. roept ertoe op dat in alle lidstaten sekstoerisme waarbij kinderen betrokken zijn wordt 
beschouwd als misdaad, dat dit zal worden gereguleerd met extraterritoriale 
strafwetgeving overeenkomstig het Optioneel Protocol bij het Verdrag voor de 
rechten van het kind over de handel in kinderen, kinderprostitutie en 
kinderpornografie; dringt er voorts op aan dat Europol wordt gemachtigd om samen 
te werken met de politie van de lidstaten en landen waarin dit soort toerisme 
plaatsvindt, zodat onderzoek kan worden gedaan naar de identiteit van de personen die 
dergelijke misdaden begaan; is van mening dat voor de slachtoffers van seksuele 
uitbuiting die van hun uitbuiters zijn bevrijd, moet worden voorzien in adequate 
maatregelen voor hun rehabilitatie en integratie in de maatschappij;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 120
Paragraaf 18

18. roept ertoe op dat in alle lidstaten sekstoerisme waarbij kinderen betrokken zijn wordt 
beschouwd als misdaad en dat iedere burger van de EU die in een derde land een 
misdrijf heeft begaan, op basis van een uniforme extraterritoriale strafwetgeving die 
overal in de EU van toepassing is, wordt veroordeeld; dringt erop aan dat Europol 
wordt gemachtigd om samen te werken met de politie van de lidstaten en landen 
waarin dit soort toerisme plaatsvindt, zodat onderzoek kan worden gedaan naar de 
identiteit van de personen die dergelijke misdaden begaan; is van mening dat 
Europese verbindingsofficieren zouden moeten worden ingezet die de 
strafrechtelijke vervolging van misdrijven op gang moeten brengen en er actief toe 
moeten bijdragen de vraag terug te dringen; dringt erop aan dat in de lidstaten meer 
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informatie wordt verstrekt over sekstoerisme waarbij kinderen betrokken zijn;

Or. sv

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 121
Paragraaf 18

18. dringt aan op doeltreffende bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting, 
onder meer door  sekstoerisme waarbij kinderen betrokken zijn in alle lidstaten als 
misdrijf te classificeren; is van mening dat dit moet worden gereguleerd met 
extraterritoriale strafwetgeving en dat Europol moet worden gemachtigd om samen te 
werken met de politie van de lidstaten en landen waarin dit soort toerisme plaatsvindt, 
zodat onderzoek kan worden gedaan naar de identiteit van de personen die dergelijke 
misdaden begaan;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 122
Paragraaf 18 bis (nieuw)

18. bis verzoekt de Commissie en de lidstaten onderzoek te doen naar de rol die de vraag ten 
aanzien van de seksuele uitbuiting en andere vormen van uitbuiting van kinderen 
speelt; is van mening dat zodra dit is onderzocht, maatregelen moeten genomen om 
deze vraag te verminderen, onder meer door publieke campagnes; beschouwt 
kinderhandel als een vorm van georganiseerde misdaad en roept de lidstaten 
derhalve op gezamenlijk inspanningen ter bestrijding van dergelijke misdrijven te 
ondernemen; appelleert aan de lidstaten het recht van kinderen op bescherming als 
prioriteit te beschouwen;

Or. sv

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Amendement 123
Paragraaf 18 bis (nieuw)

18 bis. appelleert aan alle lidstaten die dit tot dusver niet gedaan hebben, het Protocol 
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inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder 
vrouwenhandel en kinderhandel (Protocol van Palermo) te ratificeren en alle 
nodige maatregelen te nemen om kinderen die het slachtoffer zijn geworden van
mensenhandel te beschermen, onder meer door de slachtoffers van kinderhandel toe 
te staan tijdelijk of permanent op hun grondgebied te blijven;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 124
Paragraaf 18 bis (nieuw)

18 bis dringt er bij de lidstaten op aan betaalde seks met kinderen (d.w.z. minderjarigen) 
strafbaar te stellen overeenkomstig artikel 1 van het Optioneel Protocol bij het 
Verdrag voor de rechten van het kind over de handel in kinderen, kinderprostitutie 
en kinderpornografie; roept de lidstaten ertoe op kinderhandel, kinderprostitutie en 
kinderpornografie te verbieden;

Or. eeen

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 125
Paragraaf 18 ter (nieuw)

18 ter. is van mening dat seksuele uitbuiting van kinderen als verkrachting moet worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 126
Paragraaf 18 quater (nieuw)

18. quater roept de lidstaten ertoe op te erkennen dat meisjes in buitensporige mate het 
slachtoffer worden van seksuele uitbuiting en is van mening dat 
inspanningen tegen de seksuele uitbuiting van kinderen derhalve een 
genderperspectief moeten hebben;
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Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 127
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

18. quinquies wijst erop dat het publieke bewustzijn van wezenlijk belang is om de vraag 
naar kinderprostitutie en kinderpornografie te bestrijden en verminderen;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 128
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

18. sexies is van oordeel dat moet worden onderkend dat de geslachtspecifieke relatie 
tussen meisjes en jongens op vroege leeftijd bepalend is voor de gelijkheid 
tussen de geslachten in andere levensfasen;

Or. en

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 129
Paragraaf 19

19. roept ertoe op dat vrijheidsstraffen voor kinderen slechts in het uiterste geval en 
voor de kortst mogelijke tijd worden opgelegd en wordt voorzien in (schrappen) 
vervangende straffen, waarbij moet worden gewaarborgd dat kinderen worden 
behandeld op een wijze die hun gevoel voor eigenwaarde bevordert en hen de kans 
wordt geboden om een verantwoordelijke rol in de samenleving op zich te nemen, 
onder meer door te voorzien in heropvoedingsmaatregelen die gericht zijn op hun 
toekomstige herintegratie in samenleving en beroep;

Or. en
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Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 130
Paragraaf 19

19. roept ertoe op ervoor te zorgen dat aan minderjarigen die een stafbaar feit hebben 
begaan bij voorkeur een vervangende straf, zoals een taakstraf, wordt opgelegd, 
waarbij de straf altijd evenredig dient te zijn aan de ernst van het begane delict; 
dringt voorts aan op educatieve maatregelen die de herintegratie in de maatschappij 
en het beroepsleven moeten waarborgen; is van mening dat 
heropvoedingsmaatregelen er onder meer op gericht moeten zijn de jonge mensen 
de kennis en vaardigheden aan de hand te doen die hen in staat stellen om te gaan 
met de reële situatie waarin zij leven, hetgeen betekent dat zij moeten worden 
gewezen op hun verantwoordelijkheid om de rechten van anderen te eerbiedigen en 
de wetten en regels die door de samenleving zijn vastgelegd, na te leven; wijst erop 
dat het voor de ontwikkeling van jonge mensen tot verantwoordelijke individuen van 
wezenlijk belang is dat hun stem wordt gehoord en hen het recht wordt toegekend 
om hun eigen situatie en de vraagstukken die voor hen van belang zijn, te 
beïnvloeden ;

Or. sv

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 131
Paragraaf 19

19. roept ertoe op ervoor te zorgen dat minderjarigen (schrappen) geen gevangenisstraf 
krijgen maar een vervangende straf en dat in ieder geval maatregelen worden 
gegarandeerd voor rehabilitatie met het oog op hun toekomstige reïntegratie in de 
maatschappij en het beroepsleven, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
noodzaak minderjarigen te leren dat zij rechten hebben, maar ook plichten; dringt aan 
op de ontwikkeling van residentiële faciliteiten voor minderjarigen die kampen met 
problemen of sociale conflicten en is van mening dat hen echte mogelijkheden voor  
integratie in de maatschappij en toegang tot de arbeidsmarkt, met inbegrip van 
voorafgaande opleiding, moeten worden geboden;

Or. es
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Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 132
Paragraaf 19

19. roept ertoe op ervoor te zorgen dat minderjarigen, naar evenredigheid van de ernst van 
het begane delict, geen gevangenisstraf krijgen maar een vervangende straf en dat in 
ieder geval maatregelen worden gegarandeerd voor rehabilitatie met het oog op hun 
toekomstige reïntegratie in de maatschappij en het beroepsleven, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de noodzaak minderjarigen te leren dat zij rechten 
hebben, maar ook plichten; benadrukt dat gevangenisstraffen voor minderjarigen 
alleen in het uiterste geval en voor zo kort mogelijke tijd moeten worden opgelegd;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 133
Paragraaf 19 bis (nieuw)

19. bis wijst erop dat de leeftijd voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid momenteel in de 
lidstaten verschilt en zou het een goede zaak vinden indien de EU op dit vlak een 
uniforme aanpak zou volgen ten einde te waarborgen dat deze leeftijd niet wordt 
verlaagd, daar deze in sommige landen veeleer zou moeten worden opgetrokken;

Or. sv

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 134
Paragraaf 19 bis (nieuw)

19. bis benadrukt dat rechtsbeoefenaren die in het jeugdrecht actief zijn (rechters, 
advocaten, maatschappelijk werkers en politieagenten) specifiek moeten worden 
opgeleid;

Or. it
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Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 135
Paragraaf 19 ter (nieuw)

19. ter dringt erop aan dat binnen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een 
afdeling wordt geschapen die gespecialiseerd is in de rechten van het kind;

Or. it

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 136
Paragraaf 19 bis (nieuw)

19. bis dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te erkennen dat het probleem van 
duizenden straatkinderen een ernstig maatschappelijk vraagstuk is dat in strijd is 
met de bepalingen van de VN-Conventie over de rechten van het kind;

Or. en

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 137
Paragraaf 19 ter (nieuw)

19. ter dringt bij de lidstaten aan op serieuze maatregelen om alle verschillende vormen 
van uitbuiting van kinderen te beëindigen, met inbegrip van uitbuiting voor 
prostitutie of andere vormen van seksuele exploitatie, dwangarbeid, slavernij of 
praktijken gelijkende op slavernij of dwangarbeid, het gebruik van kinderen in 
verband met bedelarij, illegale activiteiten, sport en daarmee verband houdende 
activiteiten, illegale adoptie, gedwongen huwelijken, enz.;

Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 138
Paragraaf 20

20. roept op tot het aanpakken van het probleem van internationale ontvoering van 
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minderjarigen, dat vaak voortkomt uit conflicten tussen de ouders ten gevolge van 
scheiding van tafel en bed of echtscheiding, waarbij altijd de belangen van de 
minderjarigen op de voorgrond moeten staan;

Or. it

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 139
Paragraaf 20

20. roept op tot het aanpakken van het probleem van internationale ontvoering van 
minderjarigen, dat vaak voortkomt uit conflicten tussen de ouders ten gevolge van 
scheiding van tafel en bed of echtscheiding, waarbij altijd de belangen van het kind 
in aanmerking moeten worden genomen;

Or. en

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 140
Paragraaf 20 bis (nieuw)

20. bis het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt in art. 3 dat bij ‘alle 
maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door 
rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, de 
belangen van het kind de eerste overweging vormen’; uit het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag blijkt dat onder het belang van het kind een snelle 
terugkeer na ontvoering verstaan wordt; het belang van het kind houdt echter meer 
in dan alleen een snelle terugkeer, zoals een veilige fysieke directe omgeving, een 
affectief klimaat, een ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur, adequaat 
voorbeeldgedrag van de ouder, continuïteit in opvoeding en verzorging evenals 
behoorlijke levensomstandigheden; het Haags Kinderontvoeringsverdrag houdt 
geen rekening met deze criteria, zo wordt er niet gekeken naar wie de ontvoerende 
ouder is, verzorgend of niet-verzorgend, hoe oud het kind is, hoe lang het kind al in 
het andere land verblijft, of het daar naar school gaat en vriendjes heeft gemaakt 
etc.; de conclusie is dat, ondanks de 'goede' intentie van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag en de Brussel IIbis Verordening (Verordening EG 
nr.2201/2003), de rechten van het kind dikwijls niet goed gewaarborgd worden; 
roept de Commissie daarom op actie te ondernemen om ook in deze de rechten van 
het kind beter te waarborgen en dringt aan op voorstellen hiertoe;
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Or. nl

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 141
Paragraaf 20 bis (nieuw)

20. bis dringt er bij de Commissie op aan onderzoek te doen naar de verschillende 
standpunten van de lidstaten betreffende de leeftijdsgrens voor strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid, de wijze waarop zij minderjarige delinquenten behandelen en 
de strategieën die zij toepassen om delinquentie onder minderjarigen te voorkomen;

Or. en

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Amendement 142
Paragraaf 21

21. roept op tot snelle invoering van passende maatregelen voor het opzoeken en 
terugvinden van verdwenen kinderen; is verheugd over het Europese hotline nummer 
voor vermiste kinderen en de maatregelen die ngo's op dit gebied hebben 
ondernomen; moedigt de Commissie aan zich in te zetten voor de oprichting van een 
Europees open telefoonagentschap voor kinderen en jongeren met problemen;

Or. el

Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 143
Paragraaf 21

21. roept op tot snelle invoering van passende maatregelen voor het opzoeken en 
terugvinden van verdwenen en ontvoerde kinderen, waarbij ook gebruik moet worden 
gemaakt van het Schengen-Informatiesysteem om te voorkomen dat de kinderen de 
grens worden overgebracht;

Or. hu
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Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 144
Paragraaf 21 bis (nieuw), na de kop

21.bis verzoekt de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten om tenuitvoerlegging 
van de resoluties A/RES/46/121, A/RES/47/134 en A/RES/49/179 over de rechten 
van de mens en extreme armoede, A/RES/47/196 inzake de instelling van een 
werelddag voor de bestrijding van de armoede, en A/RES/50/107 over de viering van 
het Wereldjaar voor de bestrijding van de armoede en het uitroepen van het eerste 
Decennium van de Verenigde Naties voor de bestrijding van de armoede van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, alsmede van de resoluties 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15 , 
inzake de mensenrechten en extreme armoede, E/CN.4/1996/25 inzake het recht op 
ontwikkeling en E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 inzake de verwezenlijking van 
economische, sociale en culturele rechten van de Economische en Sociale Raad van 
de Verenigde Naties;

Or. fr

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 145
Paragraaf 21 bis (nieuw)

21.bis wijst erop dat om op de lange termijn een oplossing te vinden voor misbruik van 
kinderen, gezonde gezinsstructuren voor kinderen moeten worden bevorderd;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 146
Paragraaf 22

22. roept in herinnering dat in de Europese Unie 19% van de kinderen onder de 
armoedegrens leeft en dat het dientengevolge noodzakelijk is passende, op kinderen 
afgestemde maatregelen te nemen voor hulp aan in het bijzonder hun gezinnen;

Or. sv
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Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 147
Paragraaf 22

22. roept in herinnering dat in de Europese Unie 19% van de kinderen onder de financiële 
armoedegrens leeft en dat het dientengevolge noodzakelijk is passende maatregelen te 
nemen voor financiële hulp aan in het bijzonder hun gezinnen; erkent dat kinderen, 
zoals in het recente verslag van UNICEF wordt benadrukt, ook het slachtoffer 
kunnen worden van relationele armoede wanneer het gezinsleven verstoord wordt of 
werk en gezin niet goed met elkaar kunnen worden gecombineerd; dringt daarom 
aan op meer morele en relationele ondersteuning van gezinnen, met inbegrip van 
een betere combineerbaarheid van werk en gezin;

Or. en

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 148
Paragraaf 22

22. roept in herinnering dat in de Europese Unie 19% van de kinderen onder de 
armoedegrens leeft en dat het dientengevolge noodzakelijk is passende maatregelen te 
nemen voor hulp aan in het bijzonder hun gezinnen; roept de lidstaten ertoe op 
ambitieuze en haalbare doelstellingen op te stellen om armoede onder kinderen te 
verminderen en op den duur te doen verdwijnen, samen met specifieke strategieën 
en tijdschema's om die doelstellingen te bereiken;

Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 149
Paragraaf 22 bis (nieuw)

22. bis appelleert aan de Commissie om de strategieën die er specifiek op gericht zijn 
armoede onder kinderen en werkloosheid onder jongeren te bestrijden en de sociale 
integratie van minderheden te bevorderen in alle relevante 
ontwikkelingsstrategieën, met inbegrip van strategiepapieren en indicatieve 
programma's inzake armoedebestrijding, op te nemen;

Or. en
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Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 150
Paragraaf 22 bis (nieuw)

22. bis verzoekt de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie extreme armoede te 
definiëren als gebrek aan grondrechten en aan mogelijkheden om individuele 
verantwoordelijkheden op zich te nemen, in de zin van het verslag Wresinski1, 
waarin wordt gesteld dat "een precaire situatie moet worden begrepen als 
afwezigheid van een of meer van de zekerheden, met name die van arbeid, die 
personen en gezinnen in staat stellen hun professionel, familiale en sociale 
verplichtingen op zich te nemen en in het genot te komen van hun grondrechten. De 
onzekerheid die hiervan het gevolg is, kan al dan niet ernstige en definitieve 
gevolgen hebben. Zij leidt tot extreme armoede wanneer hierdoor meerdere 
gebieden van het leven worden geraakt, wanneer zij een permanent karakter krijgt 
en wanneer zij de betrokkene binnen afzienbare tijd geen mogelijkheid biedt om zijn 
verantwoordelijkheden weer op zich te nemen en zijn rechten zelf weer op te 
bouwen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 151
Paragraaf 22 ter (nieuw)

22. ter verzoekt de betrokken instellingen kinderen de kans te bieden een echte bijdrage 
aan de strijd tegen de armoede te leveren; dringt er met het oog op meer 
doeltreffendheid van de strijd tegen armoede onder kinderen op aan dat alle 
betrokken partijen, waaronder de armste kinderen, een echte actieve rol spelen bij 
het opzetten, uitvoeren en evalueren van de projecten waarmee wordt beoogd 
extreme armoede te doen verdwijnen;

Or. fr

                                               
1 Economisch en Sociaal Comité van de Franse Republiek , verslag "Grande pauvreté et précarité économique 
et sociale", officieel publicatieblad van de Franse Republiek, 28 februari 1987.
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Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 152
Paragraaf 23

23. benadrukt de noodzaak de strijd tegen de commerciële seksuele uitbuiting van 
kinderen - d.w.z. de handel in kinderen voor seksuele doeleinden, kinderpornografie 
en sekstoerisme waarbij kinderen zijn betrokken - een van de belangrijkste 
doelstellingen van de strategie te bestempelen – (in het bijzonder in het licht van de 
Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties); onderstreept dat kinderarmoede 
vaak aan de basis ligt van maatschappelijke uitsluiting, vele vormen van discriminatie 
en gevaar voor kinderen; is echter van mening dat de echte oorzaken voor de 
commerciële seksuele uitbuiting van kinderen te vinden zijn in de vraag naar seks 
met kinderen en in de georganiseerde misdaad, die bereid is situaties waarin 
kinderen aan risico's blootstaan, uit te buiten;

Or. sv

Amendement ingediend door Michael Cashman
Amendement 153
Paragraaf 23

23. benadrukt de noodzaak de strijd tegen de kinderarmoede als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de strategie voor maatregelen zowel binnen als buiten de 
Europese Unie te bestempelen – (in het bijzonder in het licht van de 
Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling) – omdat kinderarmoede vaak aan de 
basis ligt van maatschappelijke uitsluiting en vele vormen van discriminatie en deze 
versterkt;

Or. en

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 154
Paragraaf 23

23. benadrukt de noodzaak de strijd tegen de kinderarmoede als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de strategie te bestempelen – (in het bijzonder in het licht van de 
Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties) – omdat kinderarmoede vaak aan 
de basis ligt van maatschappelijke uitsluiting en vele vormen van discriminatie en 
afwijkend gedrag;

Or. it
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Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 155
Paragraaf 23 bis (nieuw)

23.bis is van mening dat aandacht moet worden besteed aan psychosociale zorg en 
emotionele ondersteuning van kinderen die in moeilijke situaties, zoals gewapende 
conflicten en crisissituaties, leven evenals van ontheemde kinderen en kinderen die 
met extreme armoede kampen;

Or. en

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 156
Paragraaf 23 bis (nieuw)

23.bis betreurt dat in het kader van de traditionele benaderingen in de strijd tegen armoede 
en sociale uitsluiting kinderen in problematische situaties maar al te vaak "voor 
hun eigen bestwil" aan hun gezin worden onttrokken; wijst erop dat zeer arme 
gezinnen in alle lidstaten vaak voor ingrijpende keuzes worden gesteld wanneer zij 
niet de nodige  steun - hetzij materiële bijstand, hetzij psychologische ondersteuning 
- krijgen om bij elkaar te blijven om hun kinderen op te voeden; benadrukt dat de 
druk die tegenwoordig uitgaat van de urbanisering en de mondialisering ertoe leidt 
dat de banden binnen de families verzwakken en dat het wantrouwen waarmee men 
zeer arme ouders sinds lange tijd tegemoet treedt, beleid en praktijken tot gevolg 
heeft die tot een scheiding van de leden van een gezin leiden; dringt er derhalve bij 
de bevoegde instellingen van de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de armste 
gezinnen hun ouderlijke rechten volledig kunnen uitoefenen, met name het recht 
om hun kinderen op te voeden, en dat het recht van kinderen op hun biologische 
ouders wordt gewaarborgd, en appelleert aan de lidstaten om het uit huis plaatsen 
van kinderen om sociaal-economische redenen te beëindigen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 157
Paragraaf 23 ter (nieuw)

23.ter dringt er bij de Europese instellingen en de lidstaten op aan de armste kinderen en 
hun gezinnen, die dagelijks met sociale uitsluiting geconfronteerd worden, met hun 
ervaringen en vaardigheden tot partners te maken in de strijd tegen extreme 
armoede en benadrukt dat het doeltreffendste middel om kinderen, ook kinderen die 
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alleen op straat leven, te helpen erin bestaat de ouders en de gezinnen de 
mogelijkheid te bieden om hun eigen toekomst te bepalen; 

Or. fr

Amendement ingediend door Martine Roure, Françoise Castex

Amendement 158
Paragraaf 23 bis (nieuw)

23.bis dringt er bij de lidstaten op aan hun verplichting tot ondersteuning en bescherming 
van kinderen na te komen ten einde alle kinderen te beschermen tegen 
ondervoeding, ziekte en mishandeling, ongeacht de sociale en /of wettelijke situatie 
van de kinderen of van hun ouders;

Or. fr

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 159
Paragraaf 24

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 160
Paragraaf 24 bis (nieuw)

24.bis verzoekt de Commissie en de lidstaten bijzondere aandacht te besteden aan alle 
vormen van discriminatie van kinderen, waaronder discriminatie van kinderen die 
aan een leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of dyspraxie) of een andere
handicap lijden;

Or. en
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Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 161
Paragraaf 25

25. roept de Commissie en de lidstaten op ervoor te zorgen dat er omstandigheden worden 
geschapen die het voor elk kind mogelijk maken toegang te krijgen tot alle typen 
onderwijs en opleiding, indien nodig door het aannemen van positieve maatregelen die 
kinderen in nadelige situaties die hiertoe in staat zijn en dit verdienen te 
mogelijkheid bieden toe te treden tot scholen, universiteiten of beroepsopleidingen die 
zonder dergelijke maatregelen onbereikbaar zouden blijven1;

Or. it

Amendement ingediend door Marine Roure

Amendement 162
Paragraaf 25

25. roept de Commissie en de lidstaten op ervoor te zorgen dat er omstandigheden worden 
geschapen die het voor elk kind mogelijk maken toegang te krijgen tot alle typen 
onderwijs en opleiding, indien nodig door het aannemen van positieve acties die 
achtergestelde groepen in staat stellen toe te treden tot scholen, universiteiten of 
beroepsopleidingen die zonder dergelijke maatregelen onbereikbaar zouden blijven2;

Or. fr

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 163
Paragraaf 25 bis (nieuw)

25.bis is verheugd over het bestaan van talrijke non-gouvernementele organisaties en 
vrijwilligers die, in navolging van de beweging "Tapori", verbindingen tot stand 
brengen tussen de meest benadeelde kinderen en kinderen uit verschillende sociale 
milieus teneinde extreme armoede en sociale uitsluiting te overwinnen; verzoekt de 
Europese instellingen en de lidstaten ervoor te zorgen dat ook de armste kinderen in 
het genot van de communautaire projecten komen en dat de projecten van de 
Europese Vrijwilligersdienst dergelijke organisaties meer mogelijkheden biedt om 

                                               
1 Zie paragraaf 11 van de resolutie van het Europees Parlement over non-discriminatie en gelijke kansen voor 
iedereen - Een raamstrategie (2005/2191(INI)).
2 Zie paragraaf 11 van de resolutie van het Europees Parlement over non-discriminatie en gelijke kansen voor 
iedereen - Een raamstrategie (2005/2191(INI)).
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jonge vrijwilligers op te nemen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 164
Paragraaf 25 ter (nieuw)

25.ter dringt er bij de Europese Unie, de lidstaten en de organisaties van het 
maatschappelijk middenveld op aan ervoor te zorgen dat ieder kind de mogelijkheid 
krijgt zijn vaardigheden in te brengen om vriendschap en broederschap in zijn 
omgeving te creëren en met name dat ieder kind een levenspeil heeft dat het in staat 
stelt aan het maatschappelijk leven deel te nemen;

Or. fr

Amendement ingediend door Ona Juknevičienė

Amendement 165
Paragraaf 25 bis (nieuw)

25.bis verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om 
kinderdagverblijven te bezoeken, die onder meer bezigheidsactiviteiten voor 
kinderen, hulp bij huiswerk, sociale en psychologische zorg en activiteiten op het 
vlak van de sociale vaardigheden aanbieden; is van mening dat de lidstaten een 
doelmatiger gebruik zouden moeten maken van de beschikbare EU-middelen om dit 
doel te bereiken;

Or. lt

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 166
Paragraaf 25 bis (nieuw)

25.bis verzoekt de Commissie en de lidstaten doelstellingen vast te leggen voor 
onderwijs/zorg voor kinderen tussen 0 en 3 en 3 en 6 jaar, als fundamentele 
bijdrage tot de compensatie van ongelijkheden en een doeltreffende uitoefening van 
rechten op gelijke kansen en de voorkoming van discriminatie;
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Or. es

Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 167
Paragraaf 25 bis (nieuw)

25.bis verzoekt de Commissie en de lidstaten voorwaarden te creëren die ieder kind 
toegang bieden tot alle vormen en niveaus van gezondheidszorg en waar 
noodzakelijk positieve maatregelen te nemen om benadeelde groepen in het genot te 
laten komen van mogelijkheden op het vlak van de gezondheidszorg waarvan zij 
anders uitgesloten zouden zijn;

Or. hu

Amendement ingediend door Viktória Mohácsi

Amendement 168
Paragraaf 26

26. roept op ervoor te zorgen dat in het bijzonder Romakinderen profiteren van de 
gerichte maatregelen, met name om een halt toe te roepen aan discriminatie, 
segregatie, maatschappelijke uitsluiting, uitsluiting van school en uitbuiting waarvan 
zij vaak het slachtoffer zijn; roept de lidstaten ertoe op inspanningen te doen om de 
oververtegenwoordiging van Romakinderen in instellingen voor geestelijk 
gehandicapten te beëindigen; spreekt bovendien de wens uit dat scholingscampagnes, 
maatregelen ter compensatie van het hoge niveau aan onderwijsversnippering en 
projecten voor preventie en hulp op het gebied van gezondheid, met inbegrip van 
vaccinaties, worden bevorderd;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 169
Paragraaf 26

26. roept op ervoor te zorgen dat in het bijzonder Romakinderen en kinderen die tot 
andere nationale minderheden behoren profiteren van de gerichte maatregelen, met 
name om een halt toe te roepen aan discriminatie, maatschappelijke uitsluiting, 
uitsluiting van school en uitbuiting waarvan zij vaak het slachtoffer zijn; spreekt 
bovendien de wens uit dat scholingscampagnes, maatregelen ter compensatie van het 
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hoge niveau aan onderwijsversnippering en projecten voor preventie en hulp op het 
gebied van gezondheid, met inbegrip van vaccinaties, worden bevorderd;

Or. sv

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 170
Paragraaf 26 bis (nieuw)

26.bis verzoekt de lidstaten te waarborgen dat alle kinderen en jongeren binnen en buiten 
school gerichte en uitgebreide wetenschappelijke voorlichting wordt geboden over 
seksuele en reproductieve gezondheid, zodat zij geïnformeerde keuzes kunnen 
maken over vraagstukken die van belang zijn voor hun persoonlijke welzijn, met 
inbegrip van de preventie van soa's en hiv/aids;

Or. en

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 171
Paragraaf 27

27. roept op tot het nemen van passende en gerichte maatregelen om straatkinderen te 
helpen, aangezien de meesten van hen sterk getraumatiseerd en sociaal uitgesloten 
zijn, geen toegang hebben tot formeel onderwijs en gezondheidszorg, bijzonder snel 
het slachtoffer kunnen worden van mensenhandel, prostitutie, drugsverslaving en 
misdaad en vaak gedwongen worden te bedelen;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 172
Paragraaf 27

27. is van mening dat het streven van de EU erin moet bestaan te waarborgen dat er in 
de EU geen dakloze kinderen of straatkinderen meer zijn; roept op tot het nemen van 
passende maatregelen om dakloze kinderen en straatkinderen te helpen, die vaak 
gedwongen worden tot bedelen en die gemakkelijk het slachtoffer kunnen worden van 
uitbuiting en mensenhandel;
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Or. sv

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 173
Paragraaf 27

27. roept op tot het nemen van passende maatregelen om straatkinderen te helpen, die 
vaak gedwongen worden tot bedelen en (schrappen)  het slachtoffer zijn van 
uitbuiting en mensenhandel;

Or. it

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 174
Paragraaf 28

28. roept ertoe op dat het een van de prioriteiten zal zijn een samenhangend geheel van 
maatregelen aan te nemen die als doel hebben kinderen met beperkingen in staat te 
stellen hun rechten altijd uit te oefenen, om zo iedere vorm van discriminatie te 
vermijden en in iedere levensfase hun integratie op school, in de maatschappij en in 
het beroepsleven te stimuleren;

Or. sv

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 175
Paragraaf 28 bis (nieuw)

28.bis verzoekt de Europese Unie, de lidstaten en de organisaties van het maatschappelijk 
middenveld ervoor te zorgen dat ieder kind de mogelijkheid heeft om tot een groep 
of organisatie van kinderen te behoren ten einde andere kinderen te ontmoeten en 
met hen van gedachten te wisselen; dringt er derhalve op aan dat maatregelen 
worden genomen zodat steunmaatregelen die volwassenen die ieder kind een plaats 
binnen de groep willen geven evenals een kans om zich daar uit te drukken, in het 
leven worden geroepen; verzoekt de lidstaten en de bevoegde organen daarom 
projecten aan te moedigen die kinderen in staat stellen zich uit te drukken, zoals 
gemeenteraden of kinderparlementen, waarbij moet zijn gewaarborgd dat de meest 
uitgesloten kinderen hierin vertegenwoordigd zijn;
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Or. fr

Amendement ingediend door Anna Záborská

Amendement 176
Paragraaf 28 ter (nieuw)

28.ter verzoekt de Europese Unie, de lidstaten en de organisaties van het maatschappelijk 
middenveld ervoor te zorgen dat niet altijd dezelfde kinderen een groep, regio of 
land bij bijeenkomsten op verschillende niveaus vertegenwoordigen, aangezien 
maar al te vaak kinderen worden uitgekozen die meer middelen hebben om hun 
gedachten tot uitdrukking te brengen; verzoekt de betrokken actoren op alle 
besluitvormingsniveaus de middelen te vinden om de meest uitgesloten kinderen in 
staat te stellen zich uit te drukken door samen met hen lange termijnprojecten in het 
leven te roepen waarvoor voldoende financiële en menselijke middelen ter 
beschikking staan; verzoekt de betrokken actoren voorkeur te verlenen aan 
projecten die ontmoetingen tussen kinderen uit verschillende sociale milieus en 
verschillende culturen mogelijk maken door de nadruk te leggen op het 
multidisciplinaire aspect van de projecten in het kader waarvan artistieke 
vaardigheden worden bevorderd en de kinderen leren na te denken en het woord te 
nemen;

Or. fr

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 177
Paragraaf 29

29. spreekt de wens uit na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor communautaire 
regelgeving op het gebied van adoptie waardoor de kwaliteit op het vlak van de 
informatiediensten, de voorbereiding van internationale adoptie, de behandeling 
van verzoeken om internationale adoptie en post-adoptiediensten wordt verbeterd, 
met inachtneming van het feit dat alle internationale conventies met betrekking tot de 
bescherming van de rechten van het kind aan in de steek gelaten kinderen of wezen 
het recht om een gezin te hebben en het recht op bescherming toekennen; roept de EU 
ertoe op maatregelen aan te moedigen voor de adoptie van kinderen met speciale 
behoeften;

Or. es
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Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 178
Paragraaf 29

29. spreekt de wens uit na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor communautaire 
regelgeving op het gebied van adoptie, die moet worden ontwikkeld in 
overeenstemming met de Conventie over de rechten van het kind en andere 
relevante internationale normen, met inachtneming van het feit dat in internationale 
conventies met betrekking tot de bescherming van de rechten van het kind wordt 
erkend dat alle kinderen het recht hebben om in een gezinsomgeving op te groeien,  
dat hun rechten moeten worden gewaarborgd en dat kinderen die geen familie 
hebben, behoefte hebben aan speciale bescherming en bijstand ;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 179
Paragraaf 30

30. nodigt de lidstaten uit doeltreffende oplossingen te formuleren om (schrappen) in de 
steek gelaten kinderen of wezen de kans te bieden in een gezin of een situatie die 
gelijkenissen vertoont met die binnen een gezin op te groeien; onderstreept dat het 
welzijn van het kind in dit verband overeenkomtstig de VN-Conventie over de 
rechten van het kind altijd op de eerste plaats dient te komen;

Or. sv

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 180
Paragraaf 30

30. nodigt de lidstaten uit doeltreffende oplossingen te formuleren om te voorkomen dat 
kinderen in de steek gelaten worden en dat in de steek gelaten kinderen of wezen in 
instellingen worden geplaatst, onder meer door ouders te helpen hun 
verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kind op zich te nemen en door 
alternatieve oplossingen voor de gezinssituatie te bevorderen,  bijvoorbeeld door 
over te gaan tot nationale of¸ als subsidiaire maatregel en indien dit in het belang is 
van het kind, internationale adoptie, en te dien einde de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten binnen de EU volgens de regels van de lidstaten van de Unie 
en de relevante internationale conventies te stimuleren (schrappen);
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Or. en

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 181
Paragraaf 30

30. nodigt de lidstaten uit doeltreffende oplossingen te formuleren om te ondervangen dat 
in de steek gelaten kinderen of wezen in instellingen worden geplaatst, bijvoorbeeld 
door opname in opvanggezinnen, vooral in urgente gevallen, en over te gaan tot 
nationale of indien noodzakelijk internationale adoptie, en zo het vrije verkeer van 
kinderen die volgens de regels van het land van de Unie en de internationale 
conventies adopteerbaar zijn te garanderen;

Or. es

Amendement ingediend door Jean-Marie Cavada, Claire Gibault

Amendement 182
Paragraaf 30

30. nodigt de lidstaten uit doeltreffende oplossingen te formuleren om te ondervangen dat 
in de steek gelaten kinderen of wezen in instellingen of in opvanggezinnen - hetgeen 
niet meer dan een tijdelijke oplossing kan zijn -  worden geplaatst, bijvoorbeeld door 
over te gaan tot nationale of indien noodzakelijk internationale adoptie, en zo te 
garanderen dat de kinderen die adopteerbaar zijn de mogelijkheid hebben om in een 
ander land van de Europese Unie overeenkomstig de regels van de internationale 
conventies en de lidstaten van de Unie te worden geadopteerd; dringt erop aan dat 
de lidstaten en de Unie in overleg met de Haagse Conferentie en de Raad van 
Europa een kader opstellen om de transparantie en de traceerbaarheid van de 
kinderen te waarborgen ten einde kinderhandel te voorkomen;

Or. fr

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 183
Paragraaf 30

30. nodigt de lidstaten uit doeltreffende oplossingen te formuleren om te ondervangen dat 
in de steek gelaten kinderen of wezen in instellingen worden geplaatst, bijvoorbeeld 
door over te gaan tot nationale of indien noodzakelijk internationale adoptie, en zo het 
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vrije verkeer van kinderen die volgens de regels van het land van de Unie en de 
internationale conventies adopteerbaar zijn te garanderen; dringt er bij de lidstaten op 
aan te waarborgen dat internationale adoptie alleen als uiterste optie wordt 
beschouwd en voorrang wordt gegeven aan het vinden van pleeg- of adoptieouders 
in het land waaruit het kind dat in een tehuis leeft afkomstig is, waarbij de belangen 
van het kind op de eerste plaats staan;

Or. en

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Amendement 184
Paragraaf 31

31. benadrukt dat de sociale uitsluiting waarmee minderjarige delinquenten te kampen 
hebben een soepele herintegratie in de maatschappij vaak onmogelijk maakt; 
stimuleert de lidstaten derhalve om regelingen te treffen voor jongvolwassenen die uit 
een weeshuis of andere opvangvoorziening komen, die ervoor zorgen dat zij kunnen 
profiteren van ondersteunende maatregelen om hen te helpen plannen te maken voor 
hun toekomstige beroepsleven en hun integratie in de maatschappij te bevorderen;

Or. el

Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 185
Paragraaf 31 bis (nieuw)

31.bis dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan bijzondere aandacht te besteden 
aan de geïntegreerde educatie van kinderen met een handicap, zodat nog terwijl zij 
naar school gaan een soepele maatschappelijke integratie van deze kinderen wordt 
gewaarborgd en de tolerantie van gezonde kinderen voor handicaps en sociale 
verschillen wordt vergroot;

Or. hu
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Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 186
Paragraaf 32

32. roept ertoe op vraagstukken die verband houden met discriminatie, sociale diversiteit, 
het leren van tolerantie op school, voorlichting over een gezonde levenswijze en 
alcohol- en drugsgebruik doortastender aan te pakken;

Or. hu

Amendement ingediend door Luciana Sbarbati

Amendement 187
Paragraaf 32

32. roept ertoe op de problemen die verband houden met voedseleducatie, 
alcoholmisbruik, drugshandel en medicijnmisbruik doortastender aan te pakken;

Or. it

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 188
Paragraaf 32

32. roept ertoe op de vraagstukken die verband houden met voedseleducatie, voorkoming 
van alcoholmisbruik en drugsverslaving doortastender aan te pakken;

Or. en

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 189
Paragraaf 32

32. roept ertoe op de problemen die verband houden met voedseleducatie, 
alcoholmisbruik en drugshandel doortastender aan te pakken en meer aandacht te 
besteden aan voorlichting over persoonlijke relaties en seksuele gezondheid;

Or. en
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Amendement ingediend door Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 190
Paragraaf 32 bis (nieuw)

32.bis benadrukt hoe belangrijk het is dat bij gemengde huwelijken de nationale 
achtergrond van beide ouders in aanmerking wordt genomen, ook in gevallen 
waarin het gezin is gescheiden, in het bijzonder wanneer dit tot gevolg heeft dat het 
recht op contact met de kinderen wordt ingeperkt;

Or. pl

Amendement ingediend door Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 191
Paragraaf 32 ter (nieuw)

32.ter dringt er bij de lidstaten op aan alle beperkingen op het recht van ouders op contact 
met hun kinderen die op grond van het verschil van nationaliteit zijn opgelegd, op te 
heffen, in het bijzonder waar erom gaat dat de betrokkenen een andere taal dan de 
officiële taal van het betrokken land willen spreken; is van mening dat de opheffing 
van de beperkingen die zijn opgelegd aan multinationale families waarin een 
conflict tussen de ouders bestaat, ook moet inhouden dat het het kind en de ouders 
vrijstaat de door hun gekozen taal te spreken, waarbij eventueel door de 
rechtbanken vastgestelde bepalingen dat tijdens ontmoetingen toezicht moet worden 
uitgeoefend, moeten worden nageleefd;

Or. pl

Amendement ingediend door Ona Juknevičienė

Amendement 192
Paragraaf 32 bis (nieuw)

32. bis appelleert aan de lidstaten doortastender op te treden tegen het toenemende gebruik 
van drugs, andere verdovende middelen en alcohol door kinderen;

Or. lt
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 193
Paragraaf 32 bis (nieuw)

12.bis dringt aan op omkering van de juridische bewijslast in die zin dat in het milieu van 
kinderen geïntroduceerde stoffen geen gevaar voor de gezondheid mogen opleveren

- dringt erop aan dat alle bestaande en toekomstige grenswaarden zich aan 
zuigelingen/kleine kinderen oriënteren

- dringt erop aan dat de gevolgen van het milieu voor het hormonale, 
neurologische en pschychische stelsel en het immuunsysteem worden 
onderzocht en beoordeeld, 

- dringt erop aan dat bij alle plannen op het gebied van het vervoer en de 
ruimtelijke ordening kindereffectbeoordelingen worden ingevoerd;

- dringt erop aan dat geïmporteerd kinderspeelgoed dat niet door kinderen is 
vervaardigd, positief wordt geëtiketteerd;

Or. de

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 194
Paragraaf 32 ter (nieuw)

32.ter acht het zorgwekkend dat obesitas, met name onder kinderen, in Europa steeds meer 
toeneemt en dat volgens schattingen meer dan 21 miljoen kinderen in de EU 
zwaarlijvig zijn, waar ieder jaar 400.000 kinderen bijkomen; roept de Commissie 
ertoe op voorstellen voor te leggen om agressieve en misleidende reclame aan 
banden te leggen en de bepalingen inzake de nutritionele etikettering van verwerkte 
voedingswaren te verbeteren teneinde de toenemende zwaarlijvigheid te kunnen 
aanpakken;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 195
Kop (na paragraaf 32)

Kinderen van immigranten, asielzoekers en vluchtelingen
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Or. sv

Amendement ingediend door Robert Angelilli

Amendement 196
Paragraaf 33

333. roept op tot bijzondere aandacht voor de situatie van kinderen die vluchteling, 
asielzoeker of immigrant zijn ten einde te waarborgen dat hun rechten worden 
geëerbiedigd en rekening wordt gehouden met hun specifieke behoeften;

Or. en

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 197
Paragraaf 33

33. roept op tot bijzondere aandacht voor de situatie van kinderen die met migratie te 
maken hebben, met inbegrip van kinderen van wie de ouders ofwel asielzoekers, 
ofwel vluchtelingen, ofwel illegalen zijn, opdat deze kinderen niet de negatieve 
gevolgen hoeven te dragen van een situatie waarvoor ze zelf niet verantwoordelijk 
zijn;

Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 198
Paragraaf 33

33. roept op tot bijzondere aandacht voor de situatie van immigrantenkinderen, van wie de 
ouders ofwel asielzoekers, ofwel vluchtelingen, ofwel illegalen zijn, opdat deze 
kinderen in het genot van hun rechten komen, ongeacht de wettelijke status van hun 
ouders en dat zij niet de negatieve gevolgen hoeven te dragen van een situatie 
waarvoor ze zelf niet verantwoordelijk zijn;

Or. sv
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Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 199
Paragraaf 33

33. roept op tot bijzondere aandacht voor de situatie van immigrantenkinderen, van wie de 
ouders ofwel asielzoekers, ofwel vluchtelingen, ofwel illegalen zijn, opdat deze 
kinderen niet de negatieve gevolgen hoeven te dragen van een situatie waarvoor ze 
zelf niet verantwoordelijk zijn en er bijzonder op wordt gelet dat de gezinnen bij 
elkaar kunnen blijven;

Or. hu

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 200
Paragraaf 33 bis (nieuw)

33.bis is van mening dat aan kinderen die voor zichzelf moeten opkomen in het kader van 
alle vormen van immigratie bijzondere aandacht moet worden besteed, aangezien de 
georganiseerde misdaad van iedere gelegenheid gebruik maakt om een kind het 
land binnen te brengen om het te kunnen uitbuiten; stelt dat de lidstaten derhalve 
waakzaam moeten zijn en in iedere denkbare situatie de bescherming van het kind 
moeten kunnen waarborgen;

Or. sv

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 201
Paragraaf 33 bis (nieuw)

33.bis appelleert aan de lidstaten om alle kinderen gratis of tegen een geringe vergoeding 
toegang te bieden tot speel- en sportfaciliteiten die bij hun leeftijd passen;

Or. en
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Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Amendement 202
Paragraaf 33 bis (nieuw)

33.bis is van mening dat migrantenkinderen toegang tot onderwijs moet worden geboden 
en dat programma's en hulpbronnen met een interculturele insteek moeten worden 
opgezet waarin de bijzondere nadruk wordt gelegd op kwetsbare en onbegeleide 
minderjarigen; dringt voorts aan op de ontwikkeling van een strategie om 
immigratie van kinderen te voorkomen;

Or. es

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 203
Paragraaf 34

34. spreekt de wens uit dat bij het aannemen, in een medebeslissingsprocedure, van 
nieuwe instrumenten waarop een gemeenschappelijk asielbeleid zal zijn gebaseerd, de 
bescherming van de rechten van kinderen bovenaan zal staan en dat voor hen 
specifieke maatregelen zullen worden geformuleerd waarbij rekening wordt gehouden 
met hun kwetsbaarheid; is van mening dat vooral gewaarborgd moet zijn dat 
kinderen adequate toegang tot het asielsysteem wordt geboden en zij worden 
bijgestaan in de procedures, dat terdege aandacht wordt besteed aan de individuele 
reden voor asiel van een kind binnen een gezin van asielzoekers en er meer ruimte 
komt voor gezinshereniging binnen de asielprocedure; 

Or. en

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 204
Paragraaf 34 bis (nieuw)

34.bis vestigt de aandacht op de bijzondere situatie van migrantenkinderen die gescheiden 
zijn van beide ouders dan wel hun vroegere wettelijke of gebruikelijke primaire 
verzorger en dringt erop aan dat wordt nagedacht over de noodzaak van een 
gerichte EU-maatregel uit hoofde waarvan alle alleenstaande kinderen recht op 
steun krijgen en de toegang tot het grondgebied, de aanwijzing en de rol van 
voogden, het recht om te worden gehoord, de voorwaarden voor de opname en 
maatregelen voor het opsporen van de familie worden geregeld en potentieel ook 
aandacht wordt besteed aan duurzame oplossingen;
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Or. en

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 205
Paragraaf 34 bis (nieuw)

34.bis dringt er bij de lidstaten en hun bevoegde autoriteiten op aan alles te doen wat in 
hun macht staat om te waarborgen dat kinderen in een gezonde fysieke omgeving 
opgroeien, gezien het feit dat vervuiling en slechte levensomstandigheden voor 
kinderen bijzonder ernstige gevolgen hebben; wijst erop dat ook voldoende aandacht 
moet worden besteed aan het educatieve milieu en dat adequate normen moeten 
worden ingevoerd;

Or. en

Amendement ingediend door Edit Bauer

Amendement 206
Paragraaf 35

35. vestigt de aandacht op de bijzondere situatie van (schrappen)  bij de geboorte niet 
geregistreerde kinderen, voor wie specifieke maatregelen moeten worden getroffen 
waarbij er te allen tijde rekening mee wordt gehouden dat het belang van het kind 
voorop staat, zoals dit met name is bepaald door het Hoge Commissariaat voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties;

Or. en

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 207
Paragraaf 35

35. vestigt de aandacht op de bijzondere situatie van alleenstaande minderjarigen, 
staatlozen en bij de geboorte niet geregistreerde kinderen, voor wie specifieke 
maatregelen moeten worden getroffen waarbij er te allen tijde rekening mee wordt 
gehouden dat het belang van het kind voorop staat, zoals dit met name is bepaald door 
de Conventie over de rechten van het kind en het Hoge Commissariaat voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties;
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Or. en

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 208
Paragraaf 35

35. vestigt de aandacht op het feit dat niet door volwassenen begeleide kinderen en
staatloze en bij de geboorte niet geregistreerde kinderen een bijzonder groot risico 
lopen en verzoekt de lidstaten specifieke maatregelen te nemen die zijn afgestemd op 
de belangen van het individuele kind, zoals (schrappen) is bepaald door het Hoge 
Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties;

Or. sv

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 209
Paragraaf 35 bis (nieuw)

35. bis verzoekt de Commissie om na te denken over de mogelijkheid om kinderen die in de 
EU geboren zijn, ongeacht de wettelijke status van hun ouders, het burgerschap van 
de EU toe te kennen;

Or. sv

Amendement ingediend door Martine Roure

Amendement 210
Paragraaf 35 bis (nieuw)

35.bis herinnert eraan dat administratieve detentie van migrantenkinderen de uitzondering 
moet blijven; benadrukt dat kinderen die door hun familie worden begeleid alleen in 
het uiterste geval en voor zo kort mogelijke duur en indien dit in hun primaire 
belang is overeenkomstig artikel 37, onder b), van de Internationale Conventie over 
de rechten van het kind, mogen worden vastgehouden, en dat onbegeleide 
minderjarigen niet mogen worden vastgehouden of uitgewezen;

Or. fr
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Amendement ingediend door Martine Roure

Amendement 211
Paragraaf 35 ter (nieuw)

35.ter wijst erop dat migrantenkinderen recht hebben op onderwijs en ontspanning;

Or. fr

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 212
Paragraaf 35 bis (nieuw)

35.bis is verheugd over de invoering van ombudsmannen voor kinderen en verzoekt alle 
lidstaten de invoering van dergelijke ombudsmannen op nationaal en plaatselijk 
niveau te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 213
Kop (nieuw)

Recht van kinderen op informatie

Or. en

Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 214
Paragraaf 35 bis (nieuw)

35.bis dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan een doeltreffend systeem in te 
voeren waarmee wordt gewaarborgd dat kinderen thuis en op school, naar gelang 
van hun leeftijd en intellectuele ontwikkeling, op hun rechten worden geattendeerd 
en deze kunnen uitoefenen;

Or. hu
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Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 215
Paragraaf 35 ter (nieuw)

35.ter wijst erop dat de voorbereiding en opleiding van ouders en professionelen die op 
educatief gebied actief zijn, van cruciaal belang is voor de kinderen, willen deze 
kennis opdoen en hun rechten adequaat uitoefenen;

Or. hu

Amendement ingediend door Magda Kósáné Kovács

Amendement 216
Paragraaf 35 quater (nieuw)

35.quater vestigt de aandacht op de verantwoordelijkheid van de pers en de 
elektronische media voor de bevordering van de rechten van het kind; 

Or. hu

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 217
Kop (na paragraaf 35) (nieuw)

Kinderen en democratie

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 218
Paragraaf 35 bis (nieuw)

35.bis benadrukt dat kinderen het recht hebben om in een vrije en open samenleving op te 
groeien waarin de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting worden 
geëerbiedigd en de doodstraf niet meer wordt opgelegd, in het bijzonder niet aan 
minderjarigen;
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Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 219
Paragraaf 35 ter (nieuw)

35.ter wijst erop dat de positie van kinderen in ondemocratische stelsels uiterst kwetsbaar 
is en verzoekt de Commissie aandacht te besteden aan deze categorie personen;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 220
Paragraaf 35 quater (nieuw)

35.quater dringt er bij de Commissie op aan aandacht te besteden aan het wekken van 
politiek bewustzijn bij kinderen en jongeren in derde landen met een 
beperkte democratie, zodat deze jongeren zich tot politiek bewuste burgers 
kunnen ontwikkelen;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 221
Paragraaf 35 quinquies (nieuw)

35.quinquies verzoekt de Commissie te benadrukken hoe belangrijk het is dat jonge 
mensen hun mening op vrijwillige basis via (politieke) jongerenorganisaties 
kenbaar kunnen maken;

Or. en
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Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 222
Paragraaf 35 sexies (nieuw)

35.sexies verzoekt de Commissie te benadrukken hoe belangrijk het is dat jonge 
mensen hun mening op vrijwillige basis via (politieke) jongerenorganisaties 
kenbaar kunnen maken;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 223
Paragraaf 35 septies (nieuw)

35.septies dringt er bij alle lidstaten op aan kinderen die getuige zijn geworden van 
huiselijk geweld als slachtoffers van een misdrijf te beschouwen;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 224
Paragraaf 35 octies (nieuw)

35.octies appelleert aan de lidstaten om stappen te nemen tegen eermisdrijven 
ongeacht de redenen daarvoor: homoseksualiteit, godsdienst, geslacht, 
gedwongen huwelijken en huwelijken met minderjarigen; 

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 225
Kop (na paragraaf 35) (nieuw)

Gezondheid
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Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 226
Paragraaf 35 novies (nieuw)

35.novies appelleert aan de lidstaten om seksuele voorlichting, educatie en advies te 
verstrekken ten einde het seksuele bewustzijn en zelfrespect te bevorderen, 
ongewenste zwangerschappen te voorkomen en de verspreiding van hiv/aids 
en andere soa's tegen te gaan;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Carlshamre

Amendement 227
Paragraaf 35 decies (nieuw)

35.decies is van mening dat de toegang tot en voorlichting over verschillende 
voorbehoedmiddelen moet worden vergemakkelijkt;

Or. en

Amendement ingediend door Ana Maria Gomes

Amendement 228
Paragraaf 36

36. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de lidstaten, alsmede aan de intergouvernementele groep L’Europe de l’Enfance, het 
Europese netwerk ChildONEurope, de Raad van Europa, het Comité voor de rechten 
van het kind van de Verenigde Naties, Unicef, de Internationale Arbeidsorganisatie 
(ILO), de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Or. en
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