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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Evelyne Gebhardt

Amendamentul 1
Referirea 4

- având în vedere deciziile Consiliului European de la Bruxelles din 21 şi 22 iunie 2007 
de a acorda valoare juridică Cartei drepturilor fundamentale, al cărei articol 24 face 
referire în mod expres la „drepturile copilului” şi stabileşte că „în toate acţiunile 
referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorităţi publice sau de instituţii 
private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial”, şi mai ales 
să asigure dreptul copiilor la ambii părinţi, prin crearea unor relaţii personale 
periodice şi asigurarea unui contact direct, printre altele printr-o cooperare mai 
bună între autorităţile centrale în cazul răpirilor de copii;

Or. de
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Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 2
Referirea 6a (nouă)

- având în vedere Programul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite adoptat în 
cadrul Conferinţei internaţionale privind populaţia şi dezvoltarea, de la Cairo, din 
septembrie 1994,

Or. en

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 3
Referirea 6a (nouă)

- având în vedere Programul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite adoptat în 
cadrul Conferinţei internaţionale privind populaţia şi dezvoltarea, de la Cairo, din 
septembrie 1994,

Or. en

Amendament depus de Evelyne Gebhardt

Amendamentul 4
Referirea 8a (nouă)

- având în vedere raportul interimar al Mediatorului Parlamentului European în 
materie de răpire parentală internaţională a copiilor din 1 martie 2007 care previne 
Comisia Europeană, Parlamentul European şi alte instituţii asupra creşterii 
dramatice de cazuri de răpire parentală;

Or. de

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 5
Referirea 13

- având în vedere observaţia tematică privind drepturile copilului a Reţelei de experţi în 
domeniul drepturilor fundamentale privind drepturile copilului în cadrul Uniunii 
Europene,

Or. en
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Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 6
Referirea 14

- având în vedere studiul privind violenţa faţă de copii al Secretarului General al 
Naţiunilor Unite, prezentat la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din 11 octombrie 
2006,

Or. en

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 7
Referirea 14a (nouă)

- având în vedere Orientările UNICEF din septembrie 2006 privind protecţia copiilor 
victime ale traficului de fiinţe umane,

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 8
Referirea 15a (nouă)

- având în vedere articolele 34 şi 35 din Convenţia privind drepturile copilului din 
1989, care vizează protecţia copiilor împotriva tuturor formelor de exploatare 
sexuală şi de abuz sexual şi încearcă să împiedice răpirea, vânzarea sau traficul de 
copii;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 9
Considerentul A

A. întrucât primul obiectiv al Comunicării Comisiei „Către o strategie europeană privind 
drepturile minorilor” este acela de a promova afirmarea pozitivă a drepturilor 
copilului, mai ales dreptul de a creşte în condiţii de siguranţă/dreptul la îngrijire,
dreptul de a avea o familie, dreptul la afecţiune şi la joacă, dreptul la sănătate, la 
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educaţie, la inserţie socială, la şanse egale, la sport şi la un mediu înconjurător curat şi 
protejat, cu scopul de a crea o societate favorabilă copiilor şi pe măsura lor, în care 
copiii să se poată simţi protejaţi şi să fie protagonişti;

Or. sv

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 10
Considerentul A

A. întrucât primul obiectiv al Comunicării Comisiei „Către o strategie europeană privind 
drepturile minorilor” este acela de a promova afirmarea pozitivă a drepturilor 
copilului, mai ales dreptul la propria identitate, dreptul de a avea o familie, dreptul la 
afecţiune şi la joacă, dreptul la sănătate, la educaţie, la inserţie socială, la şanse egale, 
la sport şi la un mediu înconjurător curat şi protejat, cu scopul de a crea o societate 
favorabilă copiilor şi pe măsura lor, în care copiii să se poată simţi protejaţi şi să fie 
protagonişti;

Or. it

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 11
Considerentul A

A. întrucât primul obiectiv al Comunicării Comisiei „Către o strategie europeană privind 
drepturile minorilor” este acela de a promova afirmarea pozitivă a drepturilor 
copilului, mai ales dreptul de a avea o familie, dreptul la afecţiune şi la joacă, dreptul 
la sănătate, la educaţie, la inserţie socială, la şanse egale, la sport şi la un mediu 
înconjurător curat şi protejat şi dreptul de a obţine informaţii cu privire la acestea, cu 
scopul de a crea o societate favorabilă copiilor şi pe măsura lor, în care copiii să se 
poată simţi protejaţi şi să fie protagonişti;

Or. hu

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 12
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât articolul 24 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 
prevede că „orice copil are dreptul de a întreţine cu regularitate relaţii personale şi 
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contacte directe cu ambii părinţi, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare 
interesului său”;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 13
Considerentul B

B. întrucât, în conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale şi cu unul 
din principiile fundamentale ale Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 
copilului, este important ca tuturor copiilor, indiferent de sex, să li se garanteze 
dreptul la „participare”, pentru a ţine cont întotdeauna de experienţa şi opiniile lor 
referitoare la toate chestiunile care îi privesc; întrucât acest drept este absolut şi nu 
poate fi îngrădit, întrucât trebuie găsite căi de comunicare cu toţi copiii, chiar şi cu 
cei care se exprimă într-un mod dificil de înţeles de către adulţi, cum ar fi copiii 
foarte mici, copiii cu handicap şi copiii vorbitori de alte limbi;

Or. sv

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 14
Considerentul B

B. întrucât, în conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale şi articolul 
12 din Convenţia ONU privind drepturile copilului, este important să se garanteze 
copiilor dreptul la „participare”, pentru a ţine cont întotdeauna de experienţa şi 
opiniile lor referitoare la toate chestiunile care îi privesc, acordându-le importanţa 
cuvenită în conformitate cu vârsta şi maturitatea copilului;

Or. en

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 15
Considerentul B

B. întrucât, în conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale, este 
important să se garanteze copiilor dreptul la „participare”, pentru a ţine cont 
întotdeauna de experienţa şi opiniile lor referitoare la toate chestiunile care îi privesc,
realizând acest lucru cu mijloace adecvate în raport cu vârsta şi dezvoltarea lor 



AM\681906RO.doc 6/72 PE393.850v01-00

RO

intelectuală;

Or. hu

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 16
Considerentul C

C. întrucât este fundamental ca drepturile copilului să fie integrate şi protejate în cadrul 
tuturor politicilor Uniunii care îi privesc pe copii (mainstreaming),

Or. it

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 17
Considerentul C

C. întrucât este fundamental ca drepturile copilului să fie integrate şi reprezentate în 
cadrul tuturor politicilor Uniunii care îi privesc pe copii direct sau indirect 
(mainstreaming),

Or. sv

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 18
Considerentul Ca (nou)

Ca. întrucât sărăcia şi excluderea socială a părinţilor reprezintă obstacole majore 
pentru accesul copiilor la propriile drepturi, alături de mulţi alţi factori, precum 
părinţii care îşi îndeplinesc nesatisfăcător rolul de părinţi, necesitatea pentru copii 
de a fi reprezentaţi de adulţi în chestiuni judiciare sau faptul că dreptul la îngrijire 
medicală poate fi reclamat doar cu consimţământul persoanei căreia îi este 
încredinţat copilul;

Or. sv
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Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 19
Considerentul Ca (nou)

Ca. întrucât adulţii ar trebui să ofere condiţii favorabile care să le permită copiilor să-şi 
exprime părerea şi să fie auziţi; întrucât adulţii ar trebui să preţuiască gesturile de 
pace şi prietenie ale copiilor şi să îi încurajeze să se asocieze cu alţi copii; întrucât 
timpul este un factor important pentru a crea condiţii favorabile dezvoltării 
capacităţii de ascultare şi exprimare a copiilor, care nu ar trebui să aibă un caracter 
sporadic, şi întrucât finanţarea programelor publice trebuie să ţină cont de această 
exigenţă;

Or. fr

Amendament depus de Hanna Foltyn-Kubicka

Amendamentul 20
Considerentul Ca (nou)

Ca. întrucât dezvoltarea mentală şi fizică normală a copiilor este posibilă doar într-o 
atmosferă de afecţiune, grijă şi respect, care poate fi asigurată în cele mai bune 
condiţii în cadrul unui mediu familial sănătos;

Or. pl

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 21
Considerentul Ca (nou)

Ca. întrucât încălcarea drepturilor copilului, violenţa împotriva copiilor şi traficul de 
copii în scopul adopţiilor ilegale, prostituţiei, muncii ilegale, căsătoriilor forţate, 
cerşitului, sau în orice alt scop, rămân o problemă în cadrul UE;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 22
Considerentul Ca (nou)

Ca. întrucât un număr mare de copii suferă de boli cronice, cum ar fi neurodermatita şi 
alergiile, precum şi de boli respiratorii şi poluare fonică,
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Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 23
Considerentul Cb (nou)

Cb. întrucât drepturile copiilor la mediul ambiant constituie o prioritate în Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului,

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 24
Considerentul Cc (nou)

Cc. întrucât Suedia şi Austria au introdus un Ombudsman pentru copii,

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 25
Punctul 1

1. salută iniţiativa Comisiei, în care se exprimă foarte clar faptul că toate convenţiile 
privind drepturile fundamentale ale omului se aplică în acelaşi fel adulţilor şi 
copiilor, la acestea adăugându-se şi alte drepturi, printre care cele prevăzute de 
Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, care au fost formulate 
luându-se în considerare situaţia specială a copiilor şi tinerilor;

sv

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 26
Punctul 1

1. salută iniţiativa Comisiei, care afirmă o voinţă foarte clară de a recunoaşte caracterul 
specific al drepturilor copilului, distinct de problematica mai generală a drepturilor 
fundamentale, din care aceste drepturi fac, de altfel, parte integrantă, ca drepturi 
individuale de sine stătătoare;
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Or. it

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 27
Punctul 1a (nou)

1a. salută concluziile Consiliului European din 23 iunie în care se afirmă că drepturile 
copilului vor fi incluse în noul Tratat de reformă al UE ca unul dintre obiectivele 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 28
Punctul 2a (nou)

2a. observă că drepturile copilului astfel cum sunt prevăzute în Convenţia ONU privind 
drepturile copilului se referă la toate persoanele sub vârsta de 18 ani şi că trebuie 
recunoscute nevoile specifice privind sănătatea sexuală şi reproductivă şi drepturile 
adolescenţilor;

Or. en

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 29
Punctul 3

3. salută lansarea de către Comisie a unui forum format din reprezentanţi ai statelor 
membre, ai Parlamentului European şi ai Comisiei, ai unor organizaţii non-
guvernamentale (ONG), ai unor organizaţii naţionale şi internaţionale active în 
domeniul drepturilor copilului şi ai copiilor; invită Comisia să se asigure că 
participarea copiilor este considerată unul dintre principalele obiective ale 
forumului, în scopul îndeplinirii angajamentului de a implica copiii în procesele
decizionale începând cu 2007;

Or. en
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Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 30
Punctul 3

3. salută lansarea de către Comisie a unui forum format din reprezentanţi ai statelor 
membre, ai Parlamentului European şi ai Comisiei, ai unor organizaţii non-
guvernamentale (ONG), ai unor organizaţii internaţionale active în domeniul 
drepturilor copilului şi din reprezentanţi ai copiilor; afirmă că este important ca aceşti 
reprezentanţi ai copiilor şi tinerilor din statele membre să fie invitaţi să ia parte în 
acest forum; salută, de asemenea, participarea copiilor la acest forum;

Or. sv

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 31
Punctul 3

3. salută lansarea de către Comisie a unui forum format din reprezentanţi ai statelor 
membre, ai Parlamentului European şi ai Comisiei, ai unor organizaţii non-
guvernamentale (ONG), ai unor organizaţii internaţionale active în domeniul 
drepturilor copilului şi din reprezentanţi ai copiilor; dar insistă ca, având în vedere 
rolul esenţial al părinţilor în asigurarea bunăstării copiilor, asociaţiile de părinţi şi 
cele familiale să fie, de asemenea, invitate să se alăture acestui forum;

Or. en

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 32
Punctul 3

3. salută lansarea de către Comisie a unui forum format din reprezentanţi ai statelor 
membre, ai Parlamentului European şi ai Comisiei, ai unor organizaţii non-
guvernamentale (ONG), ai unor organizaţii internaţionale active în domeniul 
drepturilor copilului şi din reprezentanţi ai copiilor; subliniază importanţa încurajării 
formelor specifice de participare în care nu se încearcă modelarea opiniilor copiilor 
şi în care aceştia se pot exprima liber, fără a suferi vreo consecinţă ca urmare a 
controlului adulţilor asupra capacităţii lor de acţiune;

Or. es
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Amendament depus de Evelyne Gebhardt

Amendamentul 33
Punctul 4

4. invită Comisia să prezinte o propunere pentru crearea unei linii bugetare specifice 
privind drepturile copilului care să permită finanţarea atât a forumului, cât şi a 
proiectelor-pilot, precum un organism permanent de coordonare constituit din 
reprezentaţi ai autorităţilor centrale din statele membre autorizate să monitorizeze 
cooperarea dintre autorităţile centrale şi, în cazul în care este necesar, să impună 
cooperarea pentru a reduce numărul de cazuri de răpire de copii;

Or. de

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 34
Punctul 4

4. invită Comisia să prezinte o propunere pentru crearea unei linii bugetare specifice 
privind drepturile copilului care să permită finanţarea atât a forumului, cât şi a 
participării copiilor şi să lucreze în vederea punerii în aplicare a Comunicării şi se 
angajează să susţină o linie bugetară specifică privind drepturile copilului;

Or. en

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 35
Punctul 4

4. invită Comisia să prezinte o propunere pentru crearea unei linii bugetare specifice 
privind drepturile copilului care să permită finanţarea atât a forumului, inclusiv a 
participării copiilor la acesta, cât şi a proiectelor specifice copilului, cum ar fi 
sistemul european de alertă rapidă privind răpirile de copii;

Or. en

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 36
Punctul 4

4. invită Comisia să prezinte o propunere pentru crearea unei linii bugetare specifice 
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privind drepturile copilului care să permită finanţarea atât a forumului, cât şi a 
proiectelor-pilot, cum ar fi sistemul european de alertă rapidă privind răpirile de copii, 
inclusiv subvenţionarea reţelelor de ONG-uri din acest domeniu;

Or. en

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 37
Punctul 4

4. invită Comisia să prezinte o propunere pentru crearea unei linii bugetare specifice 
privind drepturile copilului care să permită finanţarea atât a forumului, cât şi a 
proiectelor-pilot, precum şi sistemul european de alertă rapidă privind răpirile de 
copii;

Or. it

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 38
Punctul 4a (nou)

4a. solicită un sistem de monitorizare eficient susţinut de mijloace financiare şi 
rapoarte anuale în vederea asigurării punerii în aplicare a angajamentelor stabilite 
în Comunicarea privind drepturile copilului şi viitoarea strategie privind drepturile 
copilului;

Or. en

Amendament depus de Lissy Gröner

Amendamentul 39
Punctul 4a (nou)

4a. invită Comisia să elaboreze, din doi în doi ani, începând cu 2008, un Raport al 
Uniunii Europene privind copiii şi tineretul, cu caracter cuprinzător;

Or. de
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Amendament depus de Ona Juknevičienė

Amendamentul 40
Punctul 4a (nou)

4a. salută planul Comisiei de a institui o linie telefonică de asistenţă pentru copii la 
nivelul întregii Uniuni şi subliniază necesitatea ca acest serviciu să fie gratuit şi 
disponibil 24 de ore din 24; solicită statelor membre să ia măsuri pentru a informa 
copiii despre posibilitatea utilizării acestui serviciu;

Or. lt

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 41
Punctul 5

5. salută crearea de către Comisie a unui grup interservicii şi numirea unui coordonator 
pentru drepturile minorilor şi solicită crearea unei unităţi de coordonare şi în cadrul 
Parlamentului European, care să colaboreze cu grupul Comisiei, pentru a strânge şi a 
raţionaliza toate iniţiativele şi activităţile parlamentare privind drepturile copilului;
speră ca astfel de structuri să poată garanta, de asemenea, o reţea de schimb de 
informaţii şi de bune practici cu privire la planurile strategice naţionale referitoare 
la copii puse în aplicare de anumite state membre;

Or. es

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 42
Punctul 5

5. salută crearea de către Comisie a unui grup interservicii şi numirea unui coordonator 
pentru drepturile minorilor şi solicită crearea unei unităţi de coordonare şi în cadrul 
Parlamentului European pentru a strânge şi a raţionaliza toate iniţiativele şi activităţile 
parlamentare privind drepturile copilului; consideră că astfel de structuri ar trebui să 
ofere, de asemenea, o reţea de schimb de informaţii şi de bune practici, la care să 
participe inclusiv copiii;

Or. sv
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Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 43
Punctul 5

5. salută crearea de către Comisie a unui grup interservicii şi numirea unui coordonator 
pentru drepturile minorilor şi solicită crearea unei unităţi de coordonare şi în cadrul 
Parlamentului European pentru a strânge şi a raţionaliza toate iniţiativele şi activităţile 
parlamentare privind drepturile copilului; doreşte ca astfel de structuri să poată 
garanta, de asemenea, o reţea de schimb de informaţii şi de bune practici; solicită 
acestor organisme să stabilească o legătură directă cu organizaţiile coordonate de 
copii şi tineret în vederea dezvoltării, punerii în aplicare şi a monitorizării 
participării consistente şi efective a copiilor în procesele decizionale care au 
influenţă asupra lor;

Or. en

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 44
Punctul 6

6. aşteaptă cu interes publicarea de către Comisie, în anul 2008, a studiului de evaluare 
a impactului acţiunilor UE care au influenţă asupra drepturilor copilului şi a unui 
document de consultare care să definească priorităţile majore ale unei acţiuni viitoare 
a UE în domeniul drepturilor copilului, atât în cadrul politicii sale interne cât şi 
externe, şi îi cere să ţină seamă de rezultatele consultării a o mie de copii realizate de 
„Save the Children” şi de „Plan International” la începutul anului 2007, care a 
evidenţiat faptul că subiectele pe care aceştia le considerau prioritare sunt violenţa 
exercitată împotriva lor, discriminarea, excluderea socială şi rasismul la adresa lor, 
efectele drogurilor, ale alcoolului şi ale tabagismului, prostituţia şi traficul de copii, 
precum şi protecţia mediului;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 45
Punctul 6

6. aşteaptă cu interes publicarea de către Comisie, în anul 2008, a unui document de 
consultare care să definească priorităţile majore ale unei acţiuni viitoare a UE în 
domeniul drepturilor copilului, în scopul adoptării unei Cărţi Albe, şi îi cere să ţină 
seamă de rezultatele consultării a o mie de copii realizate de „Save the Children” şi de 
„Plan International” la începutul anului 2007, care a evidenţiat faptul că subiectele pe 



AM\681906RO.doc 15/72 PE393.850v01-00

RO

care aceştia le considerau prioritare sunt violenţa exercitată împotriva lor, 
discriminarea, excluderea socială şi rasismul la adresa lor, efectele drogurilor, ale 
alcoolului şi ale tabagismului, prostituţia şi traficul de copii, precum şi protecţia 
mediului1; pe lângă aceste probleme prioritare specifice, dreptul copiilor de a 
participa şi influenţa deciziile trebuie să constituie un obiectiv global al strategiei;
invită, prin urmare, Comisia să iniţieze un proces în care toate părţile implicate, 
inclusiv copiii, să poată participa la procesul de consultare preliminar strategiei UE 
privind drepturile copilului;

Or. en

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 46
Punctul 6

6. aşteaptă cu interes publicarea de către Comisie, în anul 2008, a unui document de 
consultare care să definească priorităţile majore ale unei acţiuni viitoare a UE în 
domeniul drepturilor copilului şi îi cere să ţină seamă de rezultatele consultării a o mie 
de copii realizate de „Save the Children” şi de „Plan International” la începutul anului 
2007, care a evidenţiat faptul că subiectele pe care aceştia le considerau prioritare sunt 
violenţa exercitată împotriva lor, discriminarea, excluderea socială şi rasismul la 
adresa lor, efectele drogurilor, ale alcoolului, (text eliminat) ale tabagismului şi ale 
administrării excesive de medicamente, prostituţia şi traficul de copii, precum şi 
protecţia mediului;

Or. it

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 47
Punctul 6a (nou)

6a. solicită adoptarea de către Comisie a unei Cărţi albe după publicarea, în 2008, a 
documentului de consultare;

Or. it

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 48
Punctul 6b (nou)

6b. aşteaptă cu interes raportul Comisiei privind punerea în aplicare de către statele 
membre a deciziei-cadru din 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor 
şi a pornografiei infantile;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 49
Punctul 6a (nou)

6a. salută recunoaşterea de către Comisie a faptului că, de la naştere până la 
maturitate, copiii au nevoi diferite, în funcţie de etapele de dezvoltare din vieţile lor;
reaminteşte dreptul copiilor la cel mai înalt standard de sănătate şi, în mod special, 

dreptul adolescenţilor la sănătate sexuală şi reproductivă şi la educaţie şi servicii în 
materie de planificare familială; şi, prin urmare, trebuie să constituie parte 
integrantă a viitoarei strategii privind drepturile copilului;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 50
Punctul 7

7. solicită ca protecţia drepturilor copilului, prevăzută în Convenţia ONU privind 
drepturile copilului, să fie inclusă în priorităţile cadrului multianual al Agenţiei 
Europene pentru Drepturi Fundamentale şi ca aceasta să creeze, în cel mai scurt timp, 
o reţea de cooperare cu instituţiile internaţionale, în special cu Ombudsmanii pentru 
copii şi ONG-urile active în acest domeniu, pentru a putea profita din plin de 
experienţa şi de informaţiile de care acestea dispun;

Or. en
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Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 51
Punctul 8

8. invită Comisia, Agenţia Europeană a Drepturilor Fundamentale şi statele membre să 
acţioneze pentru îmbunătăţirea strângerii de date statistice comparabile privind 
situaţia copilului în cadrul UE , extinzând, eventual, mandatul Eurostat în vederea 
includerii unui număr mai mare de indicatori care se referă în mod specific la copii;

Or. hu

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 52
Punctul 8

8. invită Comisia, Agenţia Europeană a Drepturilor Fundamentale şi statele membre să 
acţioneze în colaborare cu agenţiile ONU competente, organizaţiile internaţionale şi 
centrele de cercetare pentru îmbunătăţirea strângerii de date statistice privind situaţia
copilului în cadrul UE, extinzând, eventual, mandatul Eurostat în vederea includerii 
unui număr mai mare de indicatori care se referă în mod specific la copii;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 53
Punctul 8

8. invită Comisia, Agenţia Europeană a Drepturilor Fundamentale şi statele membre să 
acţioneze pentru îmbunătăţirea strângerii de date statistice privind situaţia copilului în 
cadrul UE, extinzând, eventual, mandatul Eurostat în vederea dezvoltării şi includerii 
unui număr mai mare de indicatori care se referă în mod specific la copii privind, de 
exemplu, sărăcia în rândul copiilor şi excluderea socială; ar trebui să se asigure 
participarea copiilor la colectarea datelor;

Or. en
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Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 54
Punctul 8a (nou)

8a. consideră că este foarte important ca informaţiile referitoare la drepturile copiilor 
să fie aduse la cunoştinţa acestora printr-o modalitate de comunicare apropiată lor 
şi prin intermediul unor mijloace adecvate; invită Comisia să dezvolte instrumente 
de comunicare eficiente, inclusiv un site adaptat copiilor, în vederea promovării 
activităţii UE în domeniul drepturilor copilului;

Or. en

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 55
Punctul 8a (nou)

8a. solicită Comisiei să creeze un sistem de informare comun şi permanent, pentru a 
ameliora cunoaşterea situaţiei copiilor în UE; solicită, de asemenea, crearea şi 
promovarea unor mijloace de informare periodice şi regulate referitoare la situaţia 
copiilor în UE, precum rapoartele statistice, studiile şi schimburile de informaţii şi 
bune practici;

Or. es

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 56
Punctul 8a (nou)

8a. solicită ca drepturile copilului să fie integrate în politicile şi acţiunile externe ale 
UE, inclusiv în Politica Europeană de Vecinătate şi Parteneriatul strategic cu 
Rusia, astfel cum se prevede în viitorul document de lucru al serviciilor Comisiei 
privind „Un plan de acţiune al Uniunii Europene privind drepturile copilului în 
cadrul relaţiilor externe” şi în procesul de extindere, recunoscând că aceste politici 
reprezintă instrumente puternice, care furnizează oportunităţi pentru promovarea 
drepturilor copilului, şi invită Comisia să transforme aceste oportunităţi în obiective 
specifice ale activităţii externe a UE şi a statelor membre;

Or. en
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Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 57
Punctul 9

9. solicită să se aibă în vedere aderarea UE la Convenţiile Consiliului Europei privind 
drepturile copilului, inclusiv la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi la cele 
referitoare la (text eliminat) adopţie, sau la exploatarea şi abuzurile sexuale, şi solicită 
Consiliului ca o poziţie de principiu să fie adoptată pentru a permite UE să participe, 
pe viitor, la negocierea unor convenţii privind în mod special protecţia copilului;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 58
Punctul 9

9. solicită să se aibă în vedere aderarea UE la Convenţia Naţiunilor Unite privind 
drepturile copilului, precum şi la Convenţiile Consiliului Europei privind drepturile 
copilului, cum ar fi cele referitoare la drepturile copilului, la adopţie, sau la 
exploatarea şi abuzurile sexuale, şi solicită Consiliului ca o poziţie de principiu să fie 
adoptată pentru a permite UE să participe, pe viitor, la negocierea unor convenţii 
privind în mod special protecţia copilului;

Or. sv

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 59
Punctul 9

9. solicită să se aibă în vedere aderarea UE la Convenţiile Consiliului Europei privind 
drepturile copilului, cum ar fi cele referitoare la drepturile copilului, la adopţie, sau la 
exploatarea şi abuzurile sexuale, şi solicită Consiliului ca o poziţie de principiu să fie 
adoptată pentru a permite UE să participe, pe viitor, la negocierea unor convenţii 
privind în mod special drepturile copilului;

Or. en
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Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 60
Punctul 10

10. solicită să fie explorată posibilitatea unei aderări a UE la Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului şi la cele două protocoale adiţionale;

Or. sv

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 61
Punctul 11

11. invită toate statele membre care nu au creat încă un Ombudsman pentru drepturile 
copilului, conform solicitării Comisiei ONU privind drepturile copilului;

Or. en

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 62
Punctul 11

11. invită toate statele membre care nu au creat încă un Ombudsman pentru drepturile 
copilului, să promoveze respectarea drepturilor copilului şi continuarea punerii în 
aplicare a Convenţiei ONU privind drepturile copilului din 1989;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 63
Punctul 11

11. regretă faptul că nu toate statele membre (text eliminat) au creat încă un Mediator 
pentru drepturile copilului, conform prevederii Convenţiei ONU privind drepturile 
copilului din 1989 şi invită statele membre care încă nu au făcut acest lucru să ia 
această măsură cât mai curând cu putinţă; consideră că UE ar trebui să ofere 
Reţelei europene a mediatorilor pentru copii (ENOC) sprijin economic şi sub formă 
de resurse umane, pentru ca aceasta să poată duce o activitate mai intensă în 
materie de drepturi ale copiilor în întreaga Uniune Europeană;
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Or. sv

Amendament depus de Hanna Foltyn-Kubicka

Amendamentul 64
Punctul 11a (nou)

11a. îndeamnă Comisia şi statele membre să ia măsuri pentru a asigura respectarea 
drepturilor copiilor cu handicap mental, în mod special a dreptului lor la libertate, 
educaţie şi acces la instanţe judecătoreşti, şi protejarea acestora împotriva torturii şi 
a tratamentelor crude, inumane sau degradante;

Or. pl

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 65
Punctul 11a (nou)

11a. invită toate statele membre să se asigure că, în toate procedurile judiciare sau 
cvasi-judiciare în care sunt implicaţi, copiii dispun de a reprezentare eficientă şi 
independentă; de asemenea, copiii ar trebui să aibă un tutore legal în cazul în care 
nu există un membru adult al familiei capabil să îndeplinească asemenea 
responsabilităţi;

Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 66
Punctul 11a (nou)

11a. subliniază că, din moment ce majoritatea copiilor, în special a copiilor de vârstă 
mică, sunt îngrijiţi în mediul familial, o strategie privind drepturile copilului trebuie 
să includă dispoziţii în vederea promovării bunăstării familiilor; regretă, prin 
urmare, faptul că respectiva comunicare nu descrie modalitatea în care bunăstarea 
familială ar putea fi încorporată într-o strategie privind drepturile copilului;

Or. en
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Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 67
Punctul 11a (nou)

11a. solicită Comisiei să elaboreze politici şi să realizeze acţiuni cuprinzătoare şi 
transversale care să vizeze protejarea drepturilor copilului, având drept scop 
echitatea teritorială şi existenţa unor oportunităţi egale pentru copii;

Or. es

Amendament depus de Martine Roure, Françoise Castex

Amendamentul 68
Punctul 11a (nou)

11a. propune ca Uniunea Europeană să stabilească o definiţie a noţiunii de „copii în 
pericol”, care să desemneze toţi copiii victime ale unei situaţii sociale ce le pune în 
pericol integritatea mentală şi fizică şi/sau îi expune la riscuri de delincvenţă, în 
calitate fie de autori, fie de victime;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure, Françoise Castex

Amendamentul 69
Punctul 11b (nou)

11b. invită Comisia şi statele membre să adopte iniţiative (campanii de informare, 
schimburi de bune practici etc.) pentru a preveni punerea „copiilor în pericol”, 
inclusiv pentru a preveni delincvenţa juvenilă;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure, Françoise Castex

Amendamentul 70
Punctul 11c (nou)

11c. aminteşte că dreptul la educaţie şi formare este un drept social fundamental şi face 
apel la toate statele membre şi candidate să îl garanteze, indiferent de originea 
socială şi etnică a copiilor, de starea lor fizică sau situaţia lor juridică sau de cea a 
părinţilor lor;
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Or. fr

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 71
Punctul 11a (nou)

11a. invită statele membre să îşi adapteze sistemele electorale naţionale astfel încât 
familiile numeroase să poată beneficia de un drept electoral progresiv;

Or. fr

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 72
Punctul 11b (nou)

11b. invită statele membre să îşi adapteze sistemele de educaţie, astfel încât copiii să nu 
fie expuşi unor conţinuturi pedagogice nepotrivite stadiului lor de dezvoltare;
solicită statelor membre să respecte necondiţionat dreptul părinţilor de a alege tipul 
de învăţământ pentru copiii lor (articolul 26 din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului);

Or. fr

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 73
Punctul 11c (nou)

11c. invită statele membre să promoveze proiecte de coabitare intergeneraţională (case 
intergeneraţionale) pentru a permite copiilor să crească lângă persoane în vârstă şi 
pentru a permite persoanelor în vârstă pe de o parte, să profite, de o reţea de 
acompaniere socială şi, pe de altă parte, să contribuie la dezvoltarea copiilor, 
împărtăşindu-le cunoştinţele şi experienţa lor;

Or. fr
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Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 74
Titlu (după punctul 11)

ASPECTE PRIORITARE PENTRU VIITOAREA STRATEGIE PRIVIND 
DREPTURILE COPILULUI

Or. en

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 75
Punctul 12

12. afirmă că violenţa aplicată minorilor nu este justificabilă, indiferent în ce formă se 
manifestă aceasta, şi aminteşte recomandările esenţiale referitoare la prevenirea şi 
capacitatea de reacţie la toate formele de violenţă împotriva copiilor, formulate în 
studiul Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind violenţa 
împotriva copiilor; recunoaşte, în special, necesitatea de a interzice toate formele de 
violenţă împotriva copiilor, de a ierarhiza politicile de prevenire, de a consolida 
asistenţa acordată victimelor actelor de violenţă, de a-i trage la răspundere pe 
autorii actelor de violenţă şi de a consolida colectarea şi analizarea datelor privind 
această problemă neclară;

Or. en

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 76
Punctul 12

12. afirmă că violenţa aplicată minorilor nu este justificabilă, indiferent în ce formă se 
manifestă aceasta, şi aminteşte recomandările esenţiale referitoare la prevenirea şi 
capacitatea de reacţie la toate formele de violenţă împotriva copiilor, formulate în 
studiul Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind violenţa
împotriva copiilor - recunoaşte, în special, necesitatea de a interzice toate formele de 
violenţă împotriva copiilor, de a ierarhiza politicile de prevenire, de a consolida 
asistenţa acordată victimelor actelor de violenţă, de a-i trage la răspundere pe 
autorii actelor de violenţă şi de a consolida colectarea şi analizarea datelor privind 
această problemă neclară;

Or. en
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Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 77
Punctul 12

12. afirmă că nicio formă de violenţă aplicată minorilor, indiferent de circumstanţe, nu 
este justificabilă, solicită o legislaţie la nivel european care să interzică toate formele 
de violenţă, inclusiv pedeapsa fizică şi umilitoare; practicile tradiţionale dăunătoare 
şi violenţa/abuzul sexual, în orice context, inclusiv în cadrul familial;

Or. en

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 78
Punctul 12

12. afirmă că violenţa aplicată minorilor nu este justificabilă, indiferent în ce formă se 
manifestă aceasta, şi aminteşte că una dintre recomandările formulate în studiul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind violenţa constă în privilegierea prevenirii, 
inclusiv prin promovarea sensibilizării, campanii de informare şi educare, activităţi 
de extindere a capacităţii grupurilor profesionale care lucrează cu şi pentru copii şi 
prin reformă legislativă în vederea interzicerii tuturor formelor de violenţă 
împotriva copiilor, care vor fi susţinute prin consolidarea cooperării judiciare şi 
poliţieneşti între statele membre, Europol şi Eurojust;

Or. en

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 79
Punctul 12

12. afirmă că violenţa aplicată minorilor este o infracţiune injustificabilă şi aminteşte că 
una dintre recomandările formulate în studiul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
violenţa constă în privilegierea prevenirii, ceea ce implică, în special, o consolidare a 
serviciilor sociale, în special a serviciilor de mediere familială şi o întărire a 
cooperării judiciare şi poliţieneşti între statele membre, Europol şi Eurojust;

Or. it
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Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 80
Punctul 12

12. afirmă că violenţa aplicată minorilor nu este justificabilă, indiferent în ce formă se 
manifestă aceasta, şi aminteşte că una dintre recomandările formulate în studiul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind violenţa constă în privilegierea prevenirii, ceea 
ce implică, în special, o întărire a cooperării judiciare şi poliţieneşti între statele 
membre, Europol şi Eurojust; dar observă faptul că, în acest context,  termenul 
„violenţă” nu include pedepsirea fizică uşoară şi responsabilă a copiilor de către 
părinţi într-un mediu plin de afecţiune;

Or. en

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 81
Punctul 12

12. condamnă orice formă de violenţă împotriva copiilor şi aminteşte că una dintre 
recomandările formulate în studiul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind violenţa 
constă în privilegierea prevenirii, ceea ce implică, în special, o întărire a cooperării 
judiciare şi poliţieneşti între statele membre, Europol şi Eurojust;

Or. en

Amendament depus de Hanna Foltyn-Kubicka

Amendamentul 82
Punctul 12a (nou)

12a. solicită Comisiei şi statelor membre, organizaţiilor umanitare şi organizaţiilor de 
apărare a drepturilor copilului să facă eforturi deosebite pentru a combate 
exploatarea sexuală a copiilor şi violenţa domestică, în special printr-un control mai 
strict al transferului de informaţii pe internet, care a devenit un instrument esenţial 
pentru activităţile infracţionale;

Or. pl
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Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 83
Punctul 12a (nou)

12a. susţine numirea unui reprezentant special al Secretarului General ONU pentru 
eliminarea violenţei împotriva copiilor, cu mandatul şi resursele necesare, în 
vederea consolidării angajamentelor globale de a pune capăt violenţei împotriva 
copiilor;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 84
Punctul 12a (nou)

12a. solicită tuturor statelor membre să ia toate măsurile necesare şi adecvate în vederea 
abolirii tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor, indiferent de context, 
inclusiv a pedepselor corporale, a practicilor tradiţionale dăunătoare, precum 
căsătoriile precoce şi forţate, mutilarea genitală a femeilor şi aşa-numitele crime de 
onoare, violenţa sexuală, tortura şi alte tipuri de tratament sau pedeapsă crude, 
inumane sau degradante;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 85
Punctul 12b (nou)

12b. solicită statelor membre să aloce fonduri pentru campaniile educaţionale şi media 
care vizează părinţi şi experţi, în scopul asigurării unor servicii juridice, medicale şi 
psihosociale adaptate copiilor; şi să consolideze cooperarea judiciară şi 
poliţienească între statele membre, Europol şi Eurojust;

Or. en

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 86
Punctul 12a (nou)

12a. subliniază că este necesară elaborarea unui cadru juridic adecvat cu privire la 
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exploatarea sexuală şi abuzurile comise împotriva minorilor, precum şi 
consolidarea cooperării judiciare şi poliţieneşti între statele membre, Europol, 
Eurojust şi toate organismele internaţionale competente;

Or. it

Amendament depus de Stavros Lambrinidis and Katerina Batzeli

Amendamentul 87
Punctul 13

13. invită toate instituţiile şi statele membre să se angajeze în lupta împotriva traficului de 
copii, a pedofiliei şi a pornografiei infantile pe Internet, luând toate măsurile 
necesare pentru a finaliza armonizarea legislaţiei naţionale bazate pe principiile 
comune minime adoptate prin Decizia-cadru 2004/68/JAI, dar şi prin intermediul 
unor noi instrumente legislative care să prevadă participarea tuturor actorilor 
interesaţi, publici şi privaţi, aşa cum se menţionează şi în Comunicarea Comisiei 
„Către o politică generală de luptă împotriva criminalităţii cibernetice”;

Or. el

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 88
Punctul 13

13. invită toate instituţiile şi statele membre să se angajeze în lupta împotriva traficului de 
copii, a pedofiliei, a abuzului sexual asupra copiilor pe internet, a prostituţiei 
infantile şi a turismului sexual ce vizează copiii, mai ales prin intermediul unor noi 
instrumente legislative care să prevadă participarea tuturor actorilor interesaţi, publici 
şi privaţi, aşa cum se menţionează şi în Comunicarea Comisiei „Către o politică 
generală de luptă împotriva criminalităţii cibernetice”;

Or. it

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 89
Punctul 13

13. invită toate instituţiile şi statele membre să se angajeze în lupta împotriva exploatării 
sexuale a copiilor, a traficului de copii, a pedofiliei şi a pornografiei infantile pe 
Internet mai ales prin intermediul unor noi instrumente legislative care să prevadă 
participarea tuturor actorilor interesaţi, publici şi privaţi, aşa cum se menţionează şi în 
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Comunicarea Comisiei „Către o politică generală de luptă împotriva criminalităţii 
cibernetice”;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 90
Punctul 13

13. invită toate instituţiile şi statele membre să se angajeze în lupta împotriva traficului de 
copii, a turismului sexual cu copii, a pedofiliei şi a pornografiei infantile pe Internet, 
mai ales prin intermediul unor noi instrumente legislative care să prevadă participarea 
tuturor actorilor interesaţi, publici şi privaţi, aşa cum se menţionează şi în 
Comunicarea Comisiei „Către o politică generală de luptă împotriva criminalităţii 
cibernetice”; reaminteşte de recomandarea sa din 16 noiembrie 2006 privind 
combaterea traficului de fiinţe umane - o procedură integrată şi propuneri pentru 
un plan de acţiune în care, la considerentul E, se solicită stabilirea obiectivului de 
înjumătăţire a numărului victimelor traficului de fiinţe umane în următorii zece 
ani, obiectivul general fiind desigur eliminarea cât mai rapidă a acestei forme de 
criminalitate;

Or. sv

Amendament depus de Stavros Lambrinidis and Katerina Batzeli

Amendamentul 91
Punctul 13a (nou)

13a. solicită Comisiei să sprijine ratificarea rapidă a Protocolului la Convenţia ONU 
privind drepturile copilului referitor la vânzarea copiilor, prostituţia infantilă şi 
pornografia infantilă;

Or. el

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 92
Punctul 13a (nou)

13a. solicită tuturor instituţiilor UE şi statelor membre să asigure protecţie deplină şi 
asistenţă victimelor traficului, acordând o atenţie deosebită găsirii unor soluţii 
durabile adecvate pentru copiii care cad victime traficului;
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Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 93
Punctul 13a (nou)

13a. solicită tuturor instituţiilor şi statelor membre să participe în mod activ la 
combaterea traficului de copii, indiferent de forma de exploatare căreia îi cad 
victime: munca (de exemplu, munca copiilor1, munca forţată, servitutea domestică, 
sclavia şi cerşitul), căsătoriile forţate, adopţia şi activităţile ilicite (de exemplu, 
traficul de stupefiante, furtul din buzunare), exploatarea sexuală sau prostituţia 
etc.;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 94
Punctul 14

14. susţine angajamentul Comisiei care, în colaborare cu principalele societăţi care emit cărţi 
de credit, evaluează fezabilitatea tehnică a excluderii din sistemul de plată online a 
siturilor web care vând materiale de pornografie infantilă online sau a introducerii altor 
restricţii; solicită, de asemenea, ca alţi actori economici, cum ar fi băncile, birourile de 
schimb, furnizorii de internet şi de motoare de căutare să participe activ în eforturile de 
combatere a pornografiei infantile şi a altor forme de exploatare comercială a copiilor;

Or. sv

Amendament depus de Hanna Foltyn-Kubicka

Amendamentul 95
Punctul 14a (nou)

14a. îndeamnă Comisia şi statele membre să intensifice eforturile de prevenire a 
coruperii copiilor, în special prin restricţionarea expunerii publice a pornografiei, 
care ar putea fi accesibilă copiilor în oraşele europene;

Or. pl

                                               
1 Convenţia OIM 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor se referă la trafic ca fiind 
una dintre cele mai grave forme de exploatare.
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Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 96
Punctul 14a (nou)

14a. solicită statelor membre şi furnizorilor de servicii de internet (FSI) ca, în colaborare 
cu poliţia şi cu companiile care furnizează servicii de motoare de căutare pe 
internet, să pună în aplicare tehnologii care să blocheze accesul utilizatorilor de 
internet la pagini ilegale ce privesc abuzul sexual al copiilor şi să împiedice accesul 
publicului la materiale care descriu abuzuri sexuale ale copiilor;

Or. en

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 97
Punctul 15

15. solicită, în interesul apărării drepturilor copilului, crearea unui sistem de 
reglementare adecvat şi eficace pentru furnizori, mass-media (televiziunile publice şi 
private, agenţiile de publicitate, presă, jocurile video, telefoanele mobile şi internet)
şi industrii, care să vizeze, printre altele, interzicerea transmiterii de imagini şi 
conţinuturi nocive (inclusiv a fenomenului de hărţuire pe internet) şi a comercializării 
jocurilor video violente, care sunt dăunătoare pentru dezvoltarea psihică şi fizică a 
copiilor atunci când acestea instigă la violenţă şi sexism;

Or. es

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 98
Punctul 15

15. solicită un sistem de reglementare adecvat şi eficace şi stabilirea unui dialog adresat 
furnizorilor, televiziunilor publice şi private şi industriei, care să vizeze, printre altele, 
evaluarea posibilităţii interzicerii transmiterii de imagini şi conţinuturi nocive (inclusiv a 
fenomenului de hărţuire pe internet) şi a comercializării jocurilor video violente, care pot 
fi dăunătoare pentru dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor atunci când acestea instigă la 
violenţă;

Or. sv
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Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 99
Punctul 15

15. solicită un sistem de reglementare adecvat, (text eliminat) eficace şi proporţionat 
adresat furnizorilor, televiziunilor publice şi private şi industriilor, care să vizeze, 
printre altele, interzicerea transmiterii de imagini şi conţinuturi nocive (inclusiv a 
fenomenului de hărţuire pe internet) şi a comercializării jocurilor video violente, care 
sunt dăunătoare pentru dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor atunci când acestea 
instigă la violenţă;

Or. en

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 100
Punctul 15

15. solicită un sistem de reglementare adecvat şi eficace adresat furnizorilor, televiziunilor 
publice şi private şi industriilor, care să vizeze, printre altele, interzicerea transmiterii 
de imagini şi conţinuturi nocive (inclusiv a fenomenului de hărţuire pe Internet) şi a 
comercializării jocurilor video violente care sunt dăunătoare pentru dezvoltarea 
psihică şi fizică a copiilor atunci când acestea instigă la violenţă; subliniază cu 
îngrijorare fenomenul în creştere al schimbului de imagini pornografice sau legate 
de abuzuri sexuale împotriva minorilor prin intermediul MMS;

Or. it

Amendament depus de Stavros Lambrinidis and Katerina Batzeli

Amendamentul 101
Punctul 15

15. solicită un sistem de reglementare adecvat şi eficace adresat furnizorilor, televiziunilor 
publice şi private şi industriilor, care să vizeze, printre altele, interzicerea transmiterii 
de imagini şi conţinuturi nocive (inclusiv a fenomenului de hărţuire pe Internet) şi a 
comercializării jocurilor video violente care sunt dăunătoare pentru dezvoltarea 
psihică şi fizică a copiilor atunci când acestea instigă la violenţă; îşi exprimă sprijinul 
pentru programul pentru un internet mai sigur, ce vizează aplicarea unor măsuri 
operaţionale şi tehnice pentru promovarea unei utilizări mai sigure a internetului, 
în special de către copii; 

Or. el



AM\681906RO.doc 33/72 PE393.850v01-00

RO

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 102
Punctul 15a (nou)

15a. reaminteşte că eticheta de clasificare a jocurilor pentru calculator şi televizor în 
funcţie de vârstă (PEGI) a fost recent completată cu eticheta specială referitoare la 
jocurile online; consideră că Comisia şi statele membre ar trebui să încurajeze şi să 
ofere un sprijin mai important autoreglementării de acest fel în etichetarea 
jocurilor, pentru a oferi o mai bună protecţie minorilor împotriva conţinutului 
inadecvat,  pentru a informa părinţii despre posibilele riscuri legate de jocuri şi 
pentru a le atrage atenţia asupra bunelor exemple;

Or. sv

Amendament depus de Stavros Lambrinidis and Katerina Batzeli

Amendamentul 103
Punctul 15a (nou)

15a. salută începerea aplicării unui cadru european pentru utilizarea mai sigură a 
telefoanelor mobile de către adolescenţi şi copii, care a fost adoptat ca un cod de 
autoreglementare între societăţile cele mai importante din acest sector în UE şi care 
va fi urmat de adoptarea unor coduri de autoreglementare naţionale 
corespunzătoare; subliniază că acest cadru constituie un prim pas important în 
vederea asigurării protecţiei minorilor împotriva pericolelor specifice determinate de 
utilizarea telefoanelor mobile, dar este esenţial ca aplicarea sa la nivel naţional să 
fie permanent monitorizată şi evaluată de către Comisie, pentru ca, în urma 
evaluării rezultatelor, să se examineze necesitatea adoptării unei iniţiative legislative 
comunitare;

Or. el

Amendament depus de Stavros Lambrinidis and Katerina Batzeli

Amendamentul 104
Punctul 15b (nou)

15b. subliniază creşterea alarmantă în toate statele membre a delicvenţei juvenile ce 
implică delincvenţi juvenili şi, în majoritatea cazurilor, victime juvenile – fapt care 
impune aplicarea unei politici integrate, nu doar la nivel naţional, ci şi la nivel 
comunitar; recomandă, prin urmare, ca o măsură necesară, efectuarea neîntârziată 
a unui studiu oficial asupra problemei şi elaborarea unui program-cadru integrat la 
nivel comunitar, care să grupeze măsurile în jurul a trei categorii: măsuri 
preventive, măsuri de integrare socială pentru delincvenţii juvenili şi măsuri 
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judiciare şi de intervenţie extrajudiciară;

Or. el

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 105
Punctul 15a (nou)

15a. solicită statelor membre să exercite un control mai strict asupra conţinutului 
programelor de televiziune difuzate la ore de audienţă maximă a copiilor şi să 
sprijine controlul parental, furnizând informaţii adecvate şi omogene despre 
programele de televiziune;

Or. es

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 106
Punctul 15a (nou)

15a. subliniază că este necesar să se acorde o atenţie sporită soluţiei pe termen lung 
împotriva încălcării drepturilor copilului, un mediu sănătos în care nevoile copiilor 
să fie promovate, care ar trebui să includă o analiză a dreptului mass-media de a 
avea acces deplin la copii şi a dreptului copilului de acces deplin la mass-media;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 107
Punctul 16

15. solicită, în cadrul unei viitoare strategii de prevenire a criminalităţii infantile, a 
fenomenului de hărţuire la şcoală şi a altor comportamente ofensatoare, implicarea 
altor persoane, în şcoli şi alte spaţii publice, în eforturile depuse de familiile cu 
copii;

Or. sv
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Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 108
Punctul 16

16. solicită statelor membre să elaboreze un plan cuprinzător de prevenire a criminalităţii 
infantile şi a fenomenului de hărţuire la şcoală, care să implice în special familia, 
şcoala şi serviciile sociale ce lucrează în sprijinul familiilor, şi recomandă statelor 
membre să facă schimb de bune practici;

Or. hu

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 109
Punctul 16

16. solicită un plan de prevenire a criminalităţii infantile şi a fenomenului de hărţuire la 
şcoală, precum şi a problemelor specifice ale bandelor de tineri, care să implice în 
special familia, (text eliminat) şcoala şi organizaţiile sociale;

Or. es

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 110
Punctul 16

16. solicită un plan de prevenire a criminalităţii infantile şi a fenomenului de hărţuire la 
şcoală, care să implice în special familia, (text eliminat) şcoala şi tinerii înşişi, şi care 
să vizeze oferirea de oportunităţi şi promovarea participării lor active în societate;

Or. en

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 111
Punctul 16

16. solicită un plan de prevenire a criminalităţii infantile şi a fenomenului de hărţuire la 
şcoală, care să implice în special familia şi şcoala şi tinerii înşişi;

Or. en
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Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 112
Punctul 16

16. solicită un plan de prevenire a criminalităţii infantile şi a fenomenului de hărţuire la 
şcoală, care să implice în special familia şi şcoala, precum şi organizaţiile sportive şi 
de tineret;

Or. it

Amendament depus de Ona Juknevičienė

Amendamentul 113
Punctul 16a (nou)

16a. solicită statelor membre să garanteze de urgenţă existenţa a diferite forme de 
asistenţă psihologică pentru copii, disponibile 24 de ore din 24 şi că în fiecare 
şcoală există psihologi calificaţi, specializaţi în psihologia infantilă, care să ofere 
asistenţă psihologică eficientă copiilor care sunt victime ale violenţei;

Or. lt

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 114
Punctul 16a (nou)

16a. solicită instituirea unor mecanisme sigure, prezentate pe larg, confidenţiale şi 
accesibile pentru copii, reprezentanţii lor şi alte persoane, pentru a raporta cazurile 
de violenţă împotriva copiilor; toţi copiii, inclusiv cei aflaţi în instituţii de îngrijire şi 
în cadrul sistemului judiciar, ar trebui să fie conştienţi de existenţa mecanismelor 
de intentare a plângerilor;

Or. en

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 115
Punctul 16a (nou)

16a. solicită combaterea vânzării şi consumului de droguri şi alcool în instituţiile de 
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învăţământ şi în apropierea acestora şi furnizarea de informaţii copiilor cu privire 
la pericolele acestui consum;

Or. es

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 116
Punctul 17

16. solicită ca statele membre să prevadă crearea unui sistem prin care angajatorii să aibă 
acces la informaţiile privind condamnările pentru abuzuri comise asupra copiilor, 
astfel încât persoanele care, ca urmare a unei condamnări pentru abuz sexual, sunt 
considerate definitiv inapte să lucreze cu copiii, să nu poată avea acces la anumite 
profesii, care presupun contactul cu copiii, pe teritoriul întregii UE; consideră 
necesară introducerea de măsuri pentru a preveni cât mai eficient recidivele, ca de 
exemplu în cazul în care o persoană condamnată pentru abuz sexual asupra 
copiilor călătoreşte în străinătate; în acest context, salută progresele obţinute în 
cadrul Consiliului în materie de schimb de informaţii între statele membre privind 
condamnările penale naţionale şi solicită Consiliului să acţioneze rapid pentru 
realizarea unei interconexiuni a cazierelor judiciare naţionale prin intermediul unei 
reţele europene;

Or. sv

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 117
Punctul 17

17. solicită ca statele membre să prevadă crearea unui sistem prin care angajatorii să aibă 
acces la informaţiile relevante privind condamnările pentru abuzuri comise asupra 
copiilor (text eliminat); în acest context, salută progresele obţinute în cadrul 
Consiliului în materie de schimb de informaţii între statele membre privind 
condamnările penale naţionale şi solicită Consiliului să acţioneze rapid pentru 
realizarea unei interconexiuni pertinente a cazierelor judiciare naţionale prin 
intermediul unei reţele europene;

Or. en
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Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 118
Punctul 17a (nou)

17a. solicită ca statele membre să cadă de acord asupra a ceea ce înseamnă abuzurile 
comise asupra copiilor, având în vedere legislaţiile diferite cu privire la vârsta de 
consimţământ, de exemplu;

Or. en

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 119
Punctul 18

18. solicită ca turismul sexual care implică copii să fie considerat infracţiune în toate 
statele membre, să facă obiectul unor legi penale extrateritoriale, în conformitate cu 
Protocolul opţional la Convenţia ONU privind drepturile copilului referitor la 
vânzarea copiilor, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă;   solicită, de 
asemenea, ca Europol să fie mandatat corespunzător pentru a coopera cu forţele de 
poliţie ale statelor membre şi ale statelor vizate de acest tip de turism pentru a 
desfăşura anchete în vederea identificării autorilor unor astfel de infracţiuni; solicită, 
de asemenea, să se prevadă măsurile adecvate pentru victimele exploatării sexuale 
care au fost eliberate de traficanţi, în vederea reabilitării lor şi a reinserţiei sociale;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 120
Punctul 18

17. solicită ca turismul sexual care implică copii să fie considerat infracţiune în toate 
statele membre şi infracţiunile comise de cetăţeni UE într-o ţară terţă  să facă 
obiectul unui set de legi penale extrateritoriale în întreaga UE;  solicită, de 
asemenea, ca Europol să fie mandatat corespunzător pentru a coopera cu forţele de 
poliţie ale statelor membre şi ale statelor vizate de acest tip de turism pentru a 
desfăşura anchete în vederea identificării autorilor unor astfel de infracţiuni; consideră 
că ar trebui create posturi de ofiţeri de legătură care să iniţieze procedura penală 
privind infracţiunile şi care să contribuie la reducerea cererii; solicită o informare 
mai cuprinzătoare cu privire la turismul sexual cu copii în statele membre;

Or. sv
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Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 121
Punctul 18

18. solicită protecţia eficientă a copiilor împotriva exploatării sexuale, inclusiv prin 
considerarea turismului sexual care implică copii drept infracţiune în toate statele 
membre, şi solicitarea ca acesta să facă obiectul unor legi penale extrateritoriale şi ca 
Europol să fie mandatat corespunzător pentru a coopera cu forţele de poliţie ale 
statelor membre şi ale statelor vizate de acest tip de turism pentru a desfăşura anchete 
în vederea identificării autorilor unor astfel de infracţiuni;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 122
Punctul 18a (nou)

18a. invită Comisia şi statele membre să evalueze rolul pe care îl are cererea, atât în 
exploatarea sexuală a copiilor, cât şi în alte forme de exploatare ale copiilor;
solicită, în urma evaluării, măsuri de reducere a acestei cereri, printre care 
campanii adresate publicului; consideră traficul de copii o formă de criminalitate 
organizată şi solicită, prin urmare, eforturi comune din partea statelor membre 
pentru a combate astfel de infracţiuni; invită statele membre să acorde prioritate 
dreptului copiilor la protecţie;

Or. sv

Amendament depus de Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Amendamentul 123
Punctul 18a (nou)

18a. invită toate statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice Protocolul 
pentru prevenirea, suprimarea şi pedepsirea traficului cu persoane, în special femei 
şi copii (Protocolul de la Palermo) şi să ia toate măsurile necesare pentru a oferi 
protecţie copiilor victime ale traficului de fiinţe umane, permiţând victimelor 
traficului de fiinţe umane să rămână, permanent sau temporar, pe teritoriul 
acestora;

Or. en
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Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 124
Punctul 18a (nou)

18a. solicită ca toate statele membre să considere drept infracţiune cumpărarea de 
favoruri sexuale de la un copil (i.e. minor) şi, în conformitate cu articolul 1 din 
Protocolul opţional la Convenţia cu privire la drepturile copilului, prostituţia 
copiilor şi pornografia infantilă; statele membre interzic vânzarea de copii, 
prostituţia copiilor şi pornografia infantilă;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 125
Punctul 18b (nou)

18b. exploatarea sexuală a unui copil ar trebui să fie considerată viol;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 126
Punctul 18c (nou)

18c. solicită tuturor statelor membre să recunoască faptul că fetele de vârstă fragedă 
sunt reprezentate în mod disproporţionat în rândul persoanelor exploatate sexual şi 
că eforturile împotriva exploatării sexuale a copiilor trebuie, prin urmare, să pună 
în aplicare o perspectivă de gen;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 127
Punctul 18d (nou)

18d. sensibilizarea publicului este esenţială în vederea combaterii şi a reducerii cererii 
consumatorilor pentru prostituţia copiilor şi pornografia infantilă;
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Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 128
Punctul 18e (nou)

18e. recunoaşterea că relaţiile dintre sexe în etapele timpurii ale vieţii precedă egalitatea 
între sexe din alte faze ale ciclului vieţii;

Or. en

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 129
Punctul 19

19. solicită ca privarea de libertate a copiilor să fie utilizată ca ultimă soluţie şi pentru o 
perioadă cât mai scurtă de timp şi să fie prevăzute măsuri alternative încarcerării, 
(text eliminat) ţinând cont de necesitatea de a garanta că tratamentul copiilor este 
conform cu promovarea sentimentului demnităţii şi valorii copilului şi având în 
vedere posibilitatea de a-şi asuma un rol responsabil în societate, inclusiv prin 
măsuri de reeducare în vederea viitorului lor pe plan social şi prin reinserţie 
profesională;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 130
Punctul 19

19. solicită ca pentru minori să fie prevăzute măsuri alternative încarcerării, precum
activităţi în serviciul comunităţii ale celor care au comis infracţiuni, pedeapsa fiind 
întotdeauna aplicată în funcţie de gravitatea infracţiunii comise; solicită, de 
asemenea, măsuri educative pentru asigurarea reintegrării sociale şi profesionale;
consideră că măsurile de reeducare ar trebui să vizeze, printre altele, să ofere 
adolescenţilor cunoştinţele şi instrumentele necesare pentru a face faţă situaţiilor 
reale pe care le vor cunoaşte, ceea ce presupune clarificarea responsabilităţii pe 
care aceştia o au faţă de ceilalţi, precum şi responsabilitatea de a respecta legile şi 
regulile stabilite de societate; consideră esenţial, pentru ca tinerii să devină indivizi 
responsabili, să li acorde posibilitatea de a acţiona şi dreptul de a decide asupra 
propriei situaţii şi în chestiunile care îi privesc;



AM\681906RO.doc 42/72 PE393.850v01-00

RO

Or. sv

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 131
Punctul 19

19. solicită ca pentru minori să fie prevăzute măsuri alternative încarcerării (text eliminat)
şi să fie garantate măsuri de reeducare pentru viitoarea lor reinserţie socială şi 
profesională, ţinând cont de necesitatea de a-i învăţa pe minori că au şi drepturi, dar şi 
obligaţii; solicită înfiinţarea de centre de primire pentru copiii care se confruntă cu 
dificultăţi sau conflicte sociale şi crearea de oportunităţi reale în vederea integrării 
sociale şi a accesului pe piaţa muncii, inclusiv formare profesională prealabilă;

Or. es

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 132
Punctul 19

19. solicită ca pentru minori să fie prevăzute măsuri alternative încarcerării, în funcţie de 
gravitatea infracţiunii comise, şi să fie garantate măsuri de reeducare pentru viitoarea 
lor reinserţie socială şi profesională, ţinând cont de necesitatea de a-i învăţa pe minori 
că au şi drepturi, dar şi obligaţii, subliniind în acelaşi timp că delincvenţii minori nu 
ar trebui să fie reţinuţi decât ca soluţie ultimă şi pentru o perioadă cât mai scurtă  
de timp;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 133
Punctul 19a (nou)

19a. constată că, în prezent, vârsta de răspundere penală nu este aceeaşi în toate statele 
membre; consideră pozitivă uniformizarea în această chestiune, pentru a se evita 
scăderea nivelului de vârstă, o creştere a acestui nivel fiind chiar necesară în 
anumite state;

Or. sv
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Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 134
Punctul 19a (nou)

19a. subliniază necesitatea furnizării unei formări specifice pentru persoanele ce 
lucrează în domeniul justiţiei juvenile (judecători, avocaţi, lucrători sociali şi 
poliţişti);

Or. it

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 135
Punctul 19b (nou)

19b. solicită crearea, în cadrul Curţii Europene a Drepturilor Omului, a unei secţii 
specializate în drepturile copilului;

Or. it

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 136
Punctul 19a (nou)

19a. solicită Comisiei şi statelor membre să recunoască faptul că problema a mii de copii 
ai străzii reprezintă o problemă socială serioasă, fiind o dovadă a încălcării 
dispoziţiilor Convenţiei ONU privind drepturile copilului;

Or. en

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 137
Punctul 19b (nou)

19b. solicită statelor membre să pună în aplicare măsuri serioase în vederea interzicerii 
tuturor formelor de exploatare a copiilor, inclusiv exploatarea în vederea prostituţiei 
sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavie sau practici 
similare acesteia, servitute, folosirea copiilor pentru cerşit, activităţi ilegale, sport şi 
activităţi conexe, adopţia ilegală, căsătoriile forţate sau orice alte forme de 
exploatare;
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Or. en

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 138
Punctul 20

20. solicită să fie abordată problema răpirii internaţionale a minorilor, care sunt adesea 
obiectul conflictelor dintre părinţi în urma separării sau a divorţului, acordând 
întotdeauna o importanţă maximă interesului superior al copilului;

Or. it

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 139
Punctul 20

20. solicită să fie abordată problema răpirii internaţionale a minorilor, care sunt adesea 
obiectul conflictelor dintre părinţi în urma separării sau a divorţului, ţinând 
întotdeauna seama de interesul superior al copilului;

Or. en

Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 140
Punctul 20a (nou)

20a. articolul 3 din Convenţia privind drepturile copilului prevede că „În toate acţiunile 
care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau private, 
de instanţele judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele legislative, 
interesele copilului prevalează”; o lectură a Convenţiei de la Haga asupra 
aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii demonstrează că interesele 
copilului sunt înţelese în sensul înapoierii rapide în urma răpirii; cu toate acestea, 
interesele copilului sunt mai vaste decât o înapoiere rapidă, de exemplu un mediu 
fizic direct securizant, un climat de afecţiune, o structură familială flexibilă şi 
favorabilă, un exemplu adecvat al părinţilor, continuitatea creşterii şi îngrijirii, 
precum şi condiţii de viaţă decente; Convenţia de la Haga privind răpirea de copii 
nu ia în considerare aceste criterii. de exemplu, nu ia în considerare cine este 
părintele răpitor, dacă acesta oferă copilului îngrijirea corespunzătoare, vârsta 
copilului, perioada petrecută de copil în cealaltă ţară, dacă copilul merge la şcoală 
şi şi-a făcut prieteni etc.; concluzia este că, în ciuda „bunelor” intenţii ale 
Convenţiei de la Haga privind răpirea copiilor şi ale noului Regulament Bruxelles 
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II [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003], adesea, drepturile copilului nu sunt bine 
protejate; solicită Comisiei să ia măsuri pentru a garanta mai bine drepturile 
copiilor şi în acest caz şi o îndeamnă să prezinte propuneri în acest scop;

Or. nl

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 141
Punctul 20a (nou)

20a. invită Comisia să elaboreze un studiu referitor la punctele de vedere diferite ale 
statelor membre cu privire la vârsta de răspundere penală, la tratamentul aplicat 
tinerilor contravenienţi şi la strategiile lor efective de prevenire a delincvenţei 
juvenile;

Or. en

Amendament depus de Stavros Lambrinidis and Katerina Batzeli

Amendamentul 142
Punctul 21

21. solicită introducerea unor măsuri adecvate şi actualizate pentru căutarea şi găsirea 
copiilor dispăruţi; salută introducerea liniei telefonice europene pentru copiii 
dispăruţi şi acţiunile corespunzătoare ale ONG-urilor şi încurajează Comisia să 
promoveze crearea unei linii telefonice europene deschise pentru copiii şi tinerii cu 
probleme;

Or. el

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 143
Punctul 21

21. solicită introducerea rapidă a unor măsuri adecvate pentru căutarea şi găsirea copiilor 
dispăruţi şi răpiţi, inclusiv utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen pentru a-i 
împiedica să treacă frontiera;

Or. hu
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Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 144
Punctul 21a (nou) după titlu

21a. solicită instituţiilor Uniunii Europene şi statelor membre să pună în aplicare 
rezoluţiile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 şi A/RES/49/179, privind drepturile omului şi sărăcia extremă, 
A/RES/47/196, privind instituirea unei Zile internaţionale pentru eradicarea 
sărăciei, şi A/RES/50/107, privind celebrarea Anului internaţional pentru 
eradicarea sărăciei şi proclamarea primului deceniu al ONU pentru eradicarea 
sărăciei, precum şi documentele Consiliului economic şi social al ONU 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 şi E/CN.4/1990/15, 
privind drepturile omului şi sărăcia extremă, E/CN.4/1996/25, privind dreptul la 
dezvoltare, şi E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25, privind exercitarea drepturilor 
economice, sociale şi culturale;

Or. fr

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 145
Punctul 21a (nou)

21a. subliniază că, în vederea unei soluţii pe termen lung la încălcarea drepturilor 
copilului, trebuie promovat un mediu familial sănătos pentru copii;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 146
Punctul 22

22. aminteşte că în interiorul Uniunii Europene 19% dintre copii trăiesc sub pragul sărăciei şi 
că este absolut necesar să se prevadă măsuri adecvate de asistenţă pentru familiile 
acestora, stabilite în funcţie de nevoile copiilor;

Or. sv
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Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 147
Punctul 22

22. aminteşte că în interiorul Uniunii Europene 19% dintre copii trăiesc sub pragul 
sărăciei financiare şi că este absolut necesar să se prevadă măsuri adecvate de 
asistenţă, inclusiv măsuri de susţinere financiară a familiilor acestora: recunoaşte 
că, astfel cum s-a evidenţiat în recentul raport UNICEF, copiii pot fi privaţi şi de 
existenţa relaţiilor familiale atunci când viaţa de familie se destramă sau când 
profesia şi viaţa de familie sunt ireconciliabile, şi solicită, prin urmare, un sprijin 
moral şi din punct de vedere al relaţiilor mai mare, inclusiv o conciliere mai bună a 
vieţii profesionale şi familiale;

Or. en

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 148
Punctul 22

22. aminteşte că în interiorul Uniunii Europene 19% dintre copii trăiesc sub pragul 
sărăciei şi că este absolut necesar să se prevadă măsuri adecvate de asistenţă pentru 
familiile acestora şi solicită statelor membre să adopte obiective ambiţioase dar 
realiste, în vederea reducerii şi eventual a eradicării sărăciei copiilor, punându-le în 
relaţie cu strategii şi termene specifice;

Or. en

Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 149
Punctul 22a (nou)

22a. solicită Comisiei să integreze strategiile care vizează sărăcia în rândul copiilor, 
şomajul în rândul tinerilor şi integrarea socială a minorităţilor în cadrul tuturor 
strategiilor de dezvoltare relevante, inclusiv în documentele strategice pentru 
reducerea sărăciei şi programele indicative;

Or. en
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Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 150
Punctul 22a (nou)

22a. invită statele membre şi instituţiile UE să adopte o definiţie a sărăciei extreme, din 
perspectiva lipsei drepturilor fundamentale şi a capacităţii de îndeplinire a 
responsabilităţilor individuale, în conformitate cu raportul Wresinski1, conform 
căruia „precaritatea constituie lipsa uneia sau mai multor forme de siguranţă, în 
special cea a locului de muncă, ce permite persoanelor şi familiilor să-şi 
îndeplinească obligaţiile profesionale, familiale şi sociale şi să beneficieze de 
drepturile fundamentale. Starea de nesiguranţă rezultată poate fi mai mult sau mai 
puţin extinsă şi poate avea consecinţe mai mult sau mai puţin grave şi definitive. Ea 
duce la sărăcia extremă, atunci când afectează mai multe domenii ale existenţei, 
când persistă, când compromite şansele de reîndeplinire a responsabilităţilor şi de 
recâştigare individuală a drepturilor, într-un viitor previzibil”;

Or. fr

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 151
Punctul 22b (nou)

22b. solicită instituţiilor competente să ofere copiilor ocazia de a avea o veritabilă 
contribuţie la combaterea sărăciei; solicită, în vederea unei eficacităţi sporite a 
luptei împotriva sărăciei copiilor, ca toate părţile interesate, inclusiv copiii cei mai 
săraci, să fie implicate în mod real în elaborarea, punerea în aplicare şi evaluarea 
proiectelor care vizează eradicarea sărăciei;

Or. fr

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 152
Punctul 23

23. subliniază că acţiunea împotriva exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale 
- de exemplu, traficul de copii în scopuri sexuale, pornografie infantilă şi turismul 
sexual cu copii ar trebui să fie unul din marile obiective ale strategiei - aceasta şi în 
lumina Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului ale Organizaţiei Naţiunilor Unite;
subliniază că sărăcia reprezintă adesea una din numeroasele cauze ale excluderii

                                               
1 Consiliul economic şi social al Republicii Franceze, raport privind „Sărăcia extremă şi precaritatea 
economică şi socială”, Jurnalul Oficial al Republicii Franceze, 28 februarie 1987.



AM\681906RO.doc 49/72 PE393.850v01-00

RO

sociale, discriminării şi expunerii copiilor la pericole; consideră, totuşi, că 
exploatarea sexuală a copiilor în scopuri comerciale îşi are adevărata origine în 
cererea de sex cu copii şi în crima organizată care exploatează situaţii de risc pentru 
copii; subliniază că sărăcia reprezintă adesea una din numeroasele cauze ale 
excluderii sociale, discriminării şi expunerii copiilor la pericole; consideră, totuşi, 
că exploatarea sexuală a copiilor în scopuri comerciale îşi are adevărata origine în 
cererea de sex cu copii şi în crima organizată care exploatează situaţii de risc pentru 
copii;

Or. sv

Amendament depus de Michael Cashman

Amendamentul 153
Punctul 23

23. insistă asupra necesităţii de a face din lupta împotriva sărăciei infantile unul din marile 
obiective ale acţiunii în interiorul şi în exteriorul Uniunii Europene - aceasta şi în 
lumina Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (text eliminat) - în măsura în care 
aceasta este, în mod frecvent, la originea şi contribuie la fenomenele de excludere 
socială şi numeroase forme de discriminare;

Or. en

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 154
Punctul 23

23. insistă asupra necesităţii de a face din lupta împotriva sărăciei infantile unul din marile 
obiective ale strategiei - aceasta şi în lumina Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite - în măsura în care aceasta este, în mod frecvent, la 
originea fenomenelor de excludere socială şi a numeroase forme de discriminare şi 
deviere;

Or. it
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Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 155
Punctul 23a (nou)

23a. solicită să se aibă în vedere asigurarea asistenţei psihosociale şi emoţionale copiilor 
care trăiesc în condiţii dificile, precum conflicte armate şi situaţii de criză, copiilor 
strămutaţi sau celor care trăiesc sub limita sărăciei;

Or. en

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 156
Punctul 23a (nou)

23b. regretă faptul că, frecvent, demersurile tradiţionale de combatere a sărăciei şi a 
excluderii sociale determină separarea copiilor de familiile lor, din cauza situaţiilor 
de dificultate ale acestora, „pentru binele lor”; stă mărturie a alegerilor dificile pe 
care familiile foarte sărace sunt obligate să le facă în toate statele membre, în cazul 
în care nu primesc sprijinul necesar pentru a-şi creşte copiii împreună, fie că este 
vorba de resurse materiale sau de sprijin psihologic; subliniază că presiunile 
actuale determinate de fenomenele de urbanizare şi globalizare fragilizează 
legăturile familiei extinse şi că neîncrederea manifestată timp îndelungat faţă de 
părinţii foarte săraci are drept rezultat adoptarea de politici şi practici care separă 
membrii familiei; solicită, prin urmare, instituţiilor competente ale statelor membre 
să garanteze că familiile cele mai sărace pot beneficia pe deplin de drepturile lor 
parentale, în special de dreptul de a-şi creşte copiii şi de dreptul copiilor de a fi 
crescuţi de părinţii biologici şi invită statele membre să înceteze plasarea copiilor 
din motive socio-economice;

Or. fr

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 157
Punctul 23b (nou)

23b. solicită instituţiilor europene şi statelor membre să facă din copiii cei mai săraci şi 
familiile lor - ce se confruntă zilnic cu excluderea socială - cu resursele şi 
cunoştinţele acestora, parteneri în combaterea sărăciei extreme şi subliniază faptul 
că, în majoritatea cazurilor, mijlocul cel mai eficace de ajutorare a copiilor, inclusiv 
a copiilor străzii, constă în a le permite părinţilor şi familiilor să participe la 
construirea viitorului acestora;

Or. fr
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Amendament depus de Martine Roure, Françoise Castex

Amendamentul 158
Punctul 23a (nou)

23a. solicită statelor membre să-şi îndeplinească îndatorirea de a sprijini şi proteja copiii, 
protejând copiii de riscurile malnutriţiei, bolilor şi abuzurilor, indiferent de situaţia 
lor socială şi/sau juridică sau de cea a părinţilor lor;

Or. fr

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 159
Punctul 24

eliminat

Or. en

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 160
Punctul 24a (nou)

24a. solicită Comisiei şi statelor membre să acorde o atenţie deosebită tuturor formelor 
de discriminare privind copiii, inclusiv discriminării copiilor care suferă de 
dificultăţi de învăţare (de exemplu, dislexie, discalculie, dispraxie) sau de diverse 
alte handicapuri;

Or. en

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 161
Punctul 25

25. invită Comisia şi statele membre să vegheze la crearea de condiţii care să permită 
tuturor copiilor să aibă acces la toate tipurile şi la toate nivelurile de studii şi de 
pregătire, prin adoptarea, dacă este necesar, de măsuri de discriminare pozitivă pentru 
a permite copiilor capabili şi merituoşi aflaţi în situaţii defavorizate să urmeze 
ciclurile şcolare, universitare sau de formare profesională care, fără aceste măsuri, le-
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ar fi inaccesibile1;

Or. it

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 162
Punctul 25

25. invită Comisia şi statele membre să vegheze la crearea de condiţii care să permită 
tuturor copiilor să aibă acces la toate tipurile şi la toate nivelurile de studii şi de 
pregătire, prin adoptarea, dacă este necesar, de măsuri pozitive pentru a permite 
grupurilor defavorizate să urmeze ciclurile şcolare, universitare sau de formare 
profesională care, fără aceste măsuri, le-ar fi inaccesibile2;

Or. fr

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 163
Punctul 25a (nou)

25a. salută existenţa unui număr mare de organizaţii nonguvernamentale şi voluntari 
care, după modelul Mişcării Tapori, creează legături de prietenie şi solidaritate între 
copiii cei mai defavorizaţi şi copii din medii sociale diferite, pentru a combate 
sărăcia extremă şi excluderea socială; solicită instituţiilor UE şi statelor membre să 
garanteze că şi copiii cei mai săraci beneficiază de proiectele comunitare şi că 
proiectele Serviciului European de Voluntariat oferă acestor organizaţii mai multe 
posibilităţi de a primi tineri voluntari;

Or. fr

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 164
Punctul 25b (nou)

25b. solicită Uniunii Europene, statelor membre şi asociaţiilor societăţii civile organizate 
să ia măsuri, astfel încât fiecare copil să aibă posibilitatea de a împărtăşi ceea ce 

                                               
1 A se vedea punctul 11 al rezoluţiei Parlamentului European privind o strategie-cadru pentru nediscriminare şi 
egalitatea şanselor pentru toţi  2005/2191(INI)) - P6_TA (2006)0261. 
2 A se vedea punctul 11 din rezoluţia Parlamentului European privind o strategie-cadru pentru nediscriminare şi 
egalitatea de şanse pentru toţi: 2005/2191(INI)) - P6_TA (2006)0261. 
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poate face, pentru a crea relaţii de prietenie şi fraternitate, şi, în special, astfel încât 
fiecare copil să aibă un nivel de trai suficient pentru a participa la viaţa comunităţii;

Or. fr

Amendament depus de Ona Juknevičienė

Amendamentul 165
Punctul 25a (nou)

25a. solicită statelor membre să garanteze că toţi copiii au posibilitatea de a frecventa 
centre de zi pentru copii, unde, printre altele, li se organizează activităţi, beneficiază 
de ajutor la lecţii, asistenţă socială şi psihologică şi li se asigură o formare în 
materie de abilităţi sociale; consideră că statele membre ar trebui să utilizeze mai 
eficient fondurile puse la dispoziţie de UE pentru a realiza acest obiectiv;

Or. lt

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 166
Punctul 25a (nou)

25a. solicită Comisiei şi statelor membre să fixeze obiective privind 
şcolarizarea/îngrijirea copiilor cu vârste între 0-3 ani şi 3-6 ani, ca mijloc 
fundamental de a asigura compensarea inegalităţilor şi exercitarea eficace a 
dreptului la egalitate şi prevenirea discriminării;

Or. es

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 167
Punctul 25a (nou)

25a. solicită Comisiei şi statelor membre să garanteze crearea condiţiilor necesare pentru 
ca fiecare copil să aibă acces la toate nivelurile şi tipurile de asistenţă medicală şi, 
dacă este necesar, să adopte măsuri pozitive, pentru a permite grupurilor 
defavorizate să beneficieze de servicii medicale la care, altfel, nu ar fi avut acces;

Or. hu
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Amendament depus de Viktória Mohácsi

Amendamentul 168
Punctul 26

26. solicită ca în special copiii romi să beneficieze de măsuri specifice, în special pentru a 
se pune capăt discriminării, segregării, excluderii sociale şi şcolare, precum şi 
exploatării ale căror victime aceştia sunt adesea; solicită, de asemenea, statelor 
membre să facă eforturi pentru eliminarea suprareprezentării copiilor romi în 
instituţiile pentru persoane cu handicap mental; solicită, de asemenea, promovarea 
de campanii de şcolarizare, de măsuri pentru a combate nivelurile ridicate de abandon 
şcolar, precum şi de proiecte pentru prevenire şi asistenţă sanitară, incluzând 
campaniile de vaccinare;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 169
Punctul 26

26. solicită ca în special copiii romi şi copiii aparţinând altor minorităţi naţionale să 
beneficieze de măsuri specifice, în special pentru a se pune capăt discriminării, 
excluderii sociale şi şcolare, precum şi exploatării ale căror victime aceştia sunt 
adesea; solicită , de asemenea, promovarea de campanii de şcolarizare, de măsuri 
pentru a face faţă nivelurilor şcolare înalte, precum şi de proiecte pentru prevenire şi 
asistenţă sanitară, incluzând campaniile de vaccinare;

Or. sv

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 170
Punctul 26a (nou)

26a. solicită statelor membre să se asigure că li se oferă tuturor copiilor şi adolescenţilor, 
şcolarizaţi sau nu, informaţii cuprinzătoare, ştiinţifice şi adaptate cu privire la 
sănătatea sexuală şi reproductivă, pentru a putea a alege în cunoştinţă de cauză în 
aspecte legate de sănătate, inclusiv în ceea ce priveşte prevenirea bolilor cu 
transmitere sexuală şi a HIV/SIDA.

Or. en
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Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 171
Punctul 27

27. solicită prevederea unor măsuri adecvate şi specifice pentru a-i ajuta pe copiii străzii,
întrucât cei mai mulţi dintre ei, extrem de traumatizaţi şi excluşi social, fără a primi 
o educaţie formală sau îngrijire medicală, prezintă un risc important de a deveni 
victime ale traficului de fiinţe umane, prostituţiei, dependenţei de droguri şi 
criminalităţii sau de a fi constrânşi să cerşească;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 172
Punctul 27

27. consideră că ar trebui să se stabilească un obiectiv prin care să se garanteze că nu 
vor mai exista copii fără adăpost sau copii ai străzii pe teritoriul UE; solicită 
prevederea unor măsuri adecvate pentru a-i ajuta pe copiii fără adăpost şi pe copiii 
străzii, care sunt adesea constrânşi să cerşească şi care pot deveni cu uşurinţă victimele 
exploatării şi traficului de copii;

Or. sv

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 173
Punctul 27

27. solicită prevederea unor măsuri adecvate pentru a-i ajuta pe copiii străzii, care sunt 
adesea constrânşi să cerşească şi care sunt victime ale exploatării şi traficului de copii;

Or. it
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Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 174
Punctul 28

28. solicită ca printre priorităţile strategiei să figureze adoptarea unui ansamblu coerent de 
măsuri prin care să se asigure că şi copiii cu dizabilităţi se bucură de drepturile lor, cu 
scopul de a evita orice formă de discriminare şi de a favoriza integrarea lor şcolară, 
socială şi profesională, în orice etapă a vieţii lor;

Or. sv

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 175
Punctul 28a (nou)

28a. solicită Uniunii Europene, statelor membre şi asociaţiilor societăţii civile organizate 
să ia măsuri, astfel încât fiecare copil să poată face parte dintr-un grup sau o 
asociaţie de copii, pentru a întâlni alţi copii şi a discuta cu aceştia; solicită, prin 
urmare, punerea în aplicare, de către adulţi, a unor măsuri care să permită fiecărui 
copil să se integreze în grup şi să se exprime; solicită, prin urmare, statelor membre 
şi autorităţilor locale competente să încurajeze proiectele care vizează libertatea de 
exprimare a copiilor, precum, de exemplu, consiliile locale sau parlamentele 
copiilor, asigurându-se, în acelaşi timp, că sunt implicaţi şi copiii cei mai excluşi;

Or. fr

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 176
Punctul 28b (nou)

28b. solicită Uniunii Europene, statelor membre şi asociaţiilor societăţii civile organizate 
să garanteze că un grup, o regiune sau o ţară nu sunt reprezentaţi mereu de aceiaşi 
copii la diferitele tipuri de întâlniri, deoarece mult prea frecvent sunt delegaţi doar 
cei care se exprimă cel mai bine; face apel la toţi actorii implicaţi, de la toate 
nivelurile decizionale, să găsească mijloacele care să le permită copiilor celor mai 
excluşi să se exprime, punând cu ei în aplicare proiecte pe termen lung, dotate cu 
suficiente resurse financiare şi umane; solicită actorilor implicaţi să promoveze 
proiecte care să permită copiilor din medii sociale şi culturi diferite să se 
întâlnească, subliniind aspectul pluridisciplinar al proiectelor ce favorizează creaţia 
artistică şi încurajează copiii să gândească şi să-şi exprime părerile;

Or. fr
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Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 177
Punctul 29

29. solicită să se analizeze posibilitatea de a se concepe un instrument comunitar în 
materie de adopţii, care să amelioreze calitatea serviciilor în ceea ce priveşte 
informarea, pregătirea adopţiilor internaţionale, procesarea cererilor de adopţii 
internaţionale şi serviciile post-adopţie, ţinând cont de faptul că toate convenţiile 
internaţionale privind protecţia drepturilor copilului recunosc copiilor abandonaţi 
dreptul de a avea o familie şi de a fi protejaţi; solicită ca UE să încurajeze adoptarea 
de măsuri pentru adopţia copiilor cu nevoi speciale;

Or. es

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 178
Punctul 29

29. solicită să se analizeze posibilitatea de a se concepe un instrument comunitar în 
materie de adopţii, elaborat în conformitate cu Convenţia privind drepturile 
copilului şi alte norme internaţionale relevante, ţinând cont de faptul că (text 
eliminat) convenţiile internaţionale privind protecţia drepturilor copilului recunosc 
tuturor copiilor dreptul de a creşte într-un mediu familial, garantarea drepturilor, 
precum şi protecţia şi asistenţa speciale în cazul  copiilor lipsiţi de familie;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 179
Punctul 30

30. invită statele membre să identifice soluţii eficace pentru a oferi copiilor abandonaţi 
sau orfani şansa de a trăi într-o familie sau într-un mediu asemănător unei familii;
subliniază că sănătatea şi confortul copiilor trebuie să primeze întotdeauna, aşa 
cum este prevăzut în Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului

Or. sv
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Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 180
Punctul 30

30. invită statele membre să identifice soluţii eficiente pentru a preveni abandonarea 
copiilor şi a reduce plasarea în instituţii a copiilor abandonaţi sau orfani, inclusiv prin 
sprijinirea părinţilor în responsabilitatea pe care aceştia o au în educaţia copiilor şi 
prin promovarea soluţiilor alternative de îngrijire în cadru familial, cum ar fi 
adopţiile naţionale sau, ca o măsură subsidiară, bazată în interesul superior al 
copilului, cele internaţionale, şi în acest scop, să promoveze cooperarea dintre 
autorităţile competente din UE, în conformitate cu normele statelor membre şi cu 
convenţiile internaţionale relevante;

Or. en

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 181
Punctul 30

30. invită statele membre să identifice soluţii eficiente pentru a reduce plasarea în instituţii 
a copiilor abandonaţi sau orfani, cum ar fi plasarea în familii de plasament, în special 
plasarea în caz de urgenţă în familii de plasament şi adopţiile naţionale sau, dacă 
este necesar, internaţionale, şi să garanteze, în acest scop, libera circulaţie în cadrul 
Uniunii Europene a copiilor care au obţinut statutul de apt pentru adopţie în 
conformitate cu normele statelor membre şi cu convenţiile internaţionale;

Or. es

Amendament depus de Jean-Marie Cavada, Claire Gibault

Amendamentul 182
Punctul 30

30. invită statele membre să identifice soluţii eficiente pentru a reduce plasarea în instituţii 
sau în familii de plasament - care poate fi doar o soluţie temporară -, a copiilor 
abandonaţi sau orfani, cum ar fi adopţiile naţionale sau, dacă este necesar, 
internaţionale, şi să garanteze, în acest scop, posibilitatea ca aceşti copii care au 
obţinut statutul de apt pentru adopţie să fie adoptaţi într-un alt stat din Uniunea 
Europeană în conformitate cu normele statelor membre ale Uniunii şi cu 
convenţiile internaţionale; doreşte ca statele membre şi instituţiile UE, în cooperare 
cu Conferinţa de la Haga şi Consiliul Europei, să stabilească un cadru pentru a 
asigura transparenţa şi monitorizarea evoluţiei acestor copii, în vederea prevenirii 
traficului de copii;
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Or. fr

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 183
Punctul 30

30. invită statele membre să identifice soluţii eficace pentru a reduce plasarea în instituţii 
a copiilor abandonaţi sau orfani, cum ar fi recursul la adopţii naţionale sau, în măsura 
în care este necesar, internaţionale, şi să garanteze în acest scop libera circulaţie în 
cadrul Uniunii Europene a copiilor care au obţinut statutul de apt pentru adopţie în 
conformitate cu normele statelor membre şi cu convenţiile internaţionale şi invită 
statele membre să se asigure că adopţia internaţională este folosită doar ca ultimă 
soluţie, acordându-se prioritate găsirii de părinţi adoptivi sau de familii de 
plasament în ţara natală a copilului aflat într-o instituţie, interesul superior al 
copilului fiind considerentul principal în această situaţie;

Or. en

Amendament depus de Stavros Lambrinidis and Katerina Batzeli

Amendamentul 184
Punctul 31

31. atrage atenţia asupra excluderii sociale suferite de delincvenţii minori, fapt care, în 
multe cazuri, face imposibilă reintegrarea lor socială; încurajează, prin urmare,
statele membre să prevadă acţiuni în favoarea tinerilor adulţi care provin din orfelinate 
sau din instituţii specializate pentru a putea beneficia de măsuri de sprijin pentru a-i 
ajuta la elaborarea unor proiecte privind viitorul lor profesional şi la facilitarea 
integrării lor în societate;

Or. el

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 185
Punctul 31a (nou)

31a. solicită Comisiei şi statelor membre să acorde o atenţie deosebită educaţiei integrate 
a copiilor cu handicap, asigurând astfel buna integrare socială a acestora încă din 
timpul şcolii şi sporind toleranţa copiilor sănătoşi faţă de handicapuri şi 
discrepanţele sociale;
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Or. hu

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 186
Punctul 32

32. solicită să fie abordate cu cea mai mare hotărâre chestiunile legate de discriminare, 
diversitatea socială, predarea toleranţei în şcoli, educarea unei vieţi sănătoase şi 
consumul de alcool şi droguri;

Or. hu

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 187
Punctul 32

32. solicită ca să fie abordate cu cea mai mare hotărâre chestiunile legate de educaţia 
alimentară, de abuzul de alcool, (text eliminat) de droguri şi de medicamente;

Or. it

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 188
Punctul 32

32. solicită să fie abordate cu cea mai mare hotărâre chestiunile legate de educaţia 
alimentară, prevenirea abuzului de alcool şi a dependenţei de droguri;

Or. en

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 189
Punctul 32

32. solicită să fie abordate cu cea mai mare hotărâre chestiunile legate de educaţia 
alimentară, de abuzul de alcool şi de droguri, precum şi educaţia corespunzătoare 
privind relaţiile personale şi sănătatea sexuală;

Or. en
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Amendament depus de Hanna Foltyn-Kubicka

Amendamentul 190
Punctul 32a (nou)

32a. subliniază importanţa respectului pentru originile naţionale ale ambilor părinţi în 
căsătoriile mixte, inclusiv în cazuri în care familia s-a despărţit, în special atunci 
când acest lucru duce la aplicarea unor restricţii asupra dreptului de a intra în 
contact cu copiii;

Or. pl

Amendament depus de Hanna Foltyn-Kubicka

Amendamentul 191
Punctul 32b (nou)

32b. îndeamnă statele membre să elimine toate restricţiile privind dreptul părinţilor de a 
intra în contact cu copiii, care rezultă din diferenţe de naţionalitate, în special 
referitoare la alegerea de a vorbi o altă limbă decât cea oficială a unei anumite ţări;
consideră că eliminarea restricţiilor aplicate familiilor multinaţionale, în care există 
un conflict între părinţi, ar trebui să aibă drept rezultat libertatea nerestricţionată de 
a vorbi în limba aleasă de copil şi părinte, cu respectarea oricărei eventuale cerinţe 
impuse de instanţele judecătoreşti ca întâlnirile să fie supravegheate;

Or. pl

Amendament depus de Ona Juknevičienė

Amendamentul 192
Punctul 32a (nou)

32a. solicită statelor membre să ia măsuri mai ferme împotriva consumului sporit de 
droguri, alte stupefiante şi alcool în rândul copiilor;

Or. lt
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Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 193
Punctul 32a (nou)

32a. invită la inversarea sarcinii legale a probei astfel încât substanţele dăunătoare 
sănătăţii să fie interzise în mediul copiilor, precum şi:
toate valorile limită existente şi viitoare să fie stabilite luând în considerare copiii 
mici /sugarii,
cercetarea şi evaluarea efectelor mediului înconjurător asupra sistemului 
hormonal, nervos şi imunitar, precum şi asupra psihicului;
efectuarea de teste de personalitate pentru copii de a căror rezultate să se ţină seama 
în sistematizarea oraşelor şi a transportului,
etichetarea pozitivă a jucăriilor importate care nu sunt produse prin munca 
copiilor;

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 194
Punctul 32b (nou)

32b. constată faptul îngrijorător că în Europa obezitatea, în special în rândul copiilor, 
este în creştere; subliniază că estimările arată că mai mult de 21 de milioane de 
copii în UE sunt suprapoderali, această cifră crescând cu 400.000 în fiecare an, 
invită Comisia să înainteze propuneri privind reglementarea publicităţii agresive şi 
înşelătoare şi pentru îmbunătăţirea dispoziţiilor privind informaţiile nutriţionale 
prezente pe etichete a alimentelor prelucrate, în vederea soluţionării problemei 
obezităţii care ia amploare;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 195
Titlu (după Punctul 32)

Copii ai căror părinţi sunt imigranţi, solicitanţi de azil sau refugiaţi

Or. sv
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Amendament depus de Roberta Angelilli

Amendamentul 196
Punctul 33

33. solicită acordarea unei atenţii speciale situaţiei copiilor imigranţi, refugiaţi,  solicitanţi 
de azil, (text eliminat) pentru ca respectarea drepturilor lor şi abordarea nevoilor lor 
specifice să fie garantate;

Or. en

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 197
Punctul 33

33. solicită acordarea unei atenţii speciale situaţiei copiilor afectaţi de imigraţie, inclusiv 
a celor ai căror părinţi sunt fie solicitanţi de azil, fie refugiaţi, fie imigranţi ilegali, 
pentru ca aceşti copii să nu trebuiască să suporte repercusiunile negative ale unei 
situaţii pentru care nu sunt responsabili;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 198
Punctul 33

33. solicită acordarea unei atenţii speciale situaţiei copiilor imigranţi ai căror părinţi sunt 
fie solicitanţi de azil, fie refugiaţi, fie imigranţi ilegali, pentru ca aceşti copii să se 
poată bucura de drepturile lor, indiferent de statutul părinţilor şi să nu trebuiască să 
suporte repercusiunile negative ale unei situaţii pentru care nu sunt responsabili;

Or. sv

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 199
Punctul 33

33. solicită acordarea unei atenţii speciale situaţiei copiilor imigranţi ai căror părinţi sunt 
fie solicitanţi de azil, fie refugiaţi, fie imigranţi ilegali, pentru ca aceşti copii să nu 
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trebuiască să suporte repercusiunile negative ale unei situaţii pentru care nu sunt 
responsabili şi să se urmărească în mod deosebit păstrarea unităţii familiei;

Or. hu

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 200
Punctul 33a (nou)

33a. solicită să se acorde atenţie în mod special copiilor singuri, în toate formele de 
imigraţie, deoarece crima organizată foloseşte toate posibilităţile de introducere a 
unui copil într-o ţară în scopul exploatării acestuia; consideră că, în consecinţă, 
statele membre ar trebui să dea dovadă de vigilenţă şi să se asigure de existenţa 
politicilor de protecţie a copiilor în toate situaţiile posibile;

Or. sv

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 201
Punctul 33a (nou)

33a. invită statele membre să ofere tuturor copiilor un acces necostisitor la structuri de 
joacă şi sport adaptate vârstei lor;

Or. en

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez şi Iratxe García Pérez

Amendamentul 202
Punctul 33a (nou)

33a. solicită facilitarea accesului la educaţie al copiilor imigranţi şi instituirea de 
programe şi resurse, dintr-o perspectivă interculturală, acordându-se o atenţie 
deosebită situaţiilor de vulnerabilitate şi minorilor neînsoţiţi; solicită, de asemenea, 
elaborarea unei strategii de prevenire a migraţiei copiilor;

Or. es
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Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 203
Punctul 34

34. solicită ca în cadrul adoptării, prin procedura de codecizie, a unor noi instrumente pe 
care se va baza sistemul comun de azil, protecţia drepturilor copilului să figureze în 
prim-plan şi să fie elaborate în acest sens măsuri specifice care să ţină cont de 
vulnerabilitatea copiilor, asigurând, în special, accesul adecvat al copiilor în sistemul 
de azil, orientare în procedurile privind copiii, ţinându-se seama de motivele 
individuale de acordare de azil unui copil în cadrul unei familii solicitantă de azil şi 
un domeniu de aplicare mai larg în ceea ce priveşte reunificarea familiei, în cadrul 
procesului acordării de azil;

Or. en

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 204
Punctul 34a (nou)

34a. atrage atenţia asupra situaţiei particulare a copiilor imigraţi, separaţi de ambii 
părinţi sau de persoana care îi avea în îngrijire legal sau de fapt, şi solicită să se ia 
în considerare necesitatea unei măsuri UE specifice privind dreptul de asistenţă 
acordat tuturor copiilor singuri, accesul pe teritoriu, stabilirea tutorilor şi a rolului 
acestora, dreptul de a fi audiat, condiţiile de primire, măsurile de regăsire a familiei 
şi, eventual, abordarea  de soluţii durabile;

Or. en

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 205
Punctul 34a (nou)

34a. solicită statelor membre şi autorităţilor lor competente să facă tot posibilul pentru a 
oferi copiilor un mediu de viaţă sănătos, având în vedere efectul disproporţionat pe 
care poluarea şi condiţiile de trai precare le pot avea asupra celor tineri; trebuie 
acordată atenţia cuvenită, de asemenea, condiţiilor legate de mediul de învăţare al 
copiilor şi ar trebui introduse norme corespunzătoare în acest sens;

Or. en
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Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 206
Punctul 35

35. atrage atenţia asupra situaţiei speciale a (text eliminat) copiilor neînregistraţi la 
naştere, care trebuie să facă obiectul unor măsuri specifice ţinându-se întotdeauna cont 
de interesul superior al copilului, aşa cum este definit, în special, de către Înaltul 
Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi;

Or. en

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 207
Punctul 35

35. atrage atenţia asupra situaţiei speciale a copiilor neînsoţiţi sau apatrizi, precum şi a 
copiilor neînregistraţi la naştere, care trebuie să facă obiectul unor măsuri specifice 
ţinându-se întotdeauna cont de interesul superior al copilului, aşa cum este definit, în 
special,  în Convenţia privind drepturile copiilor şi de către Înaltul Comisariat al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi;

Or. en

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 208
Punctul 35

35. atrage atenţia asupra situaţiei speciale a copiilor neînsoţiţi sau apatrizi, precum şi a 
copiilor neînregistraţi la naştere, care sunt expuşi în mod special riscurilor, şi invită 
statele membre să ia măsuri specifice ţinându-se întotdeauna cont de interesul 
superior al copilului, aşa cum este definit, în special, de către Înaltul Comisariat al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi;

Or. sv
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Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 209
Punctul 35a (nou)

35a. invită Comisia să ia în considerare posibilitatea de a acorda cetăţenie UE copiilor 
născuţi pe teritoriul UE, indiferent de statul legal al părinţilor acestora;

Or. sv

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 210
Punctul 35a (nou)

35a. aminteşte că detenţia administrativă a copiilor ar trebui să fie o măsură 
excepţională; subliniază că copiii însoţiţi de familie vor fi deţinuţi doar în ultimă 
instanţă, pentru o perioadă cât mai scurtă posibil, dacă acest lucru este în interesul 
lor superior, în conformitatea cu articolul 37 litera (b) din Convenţia internaţională 
privind drepturile copilului, şi că minorii neînsoţiţi nu trebuie să fie deţinuţi sau 
returnaţi;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 211
Punctul 35b (nou)

35b. aminteşte că şi copiii migranţi au dreptul la educaţie şi distracţie;
Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 212
Punctul 35a (nou)

35a. salută introducerea Ombudsmanilor pentru drepturile copiilor şi invită toate statele 
membre să faciliteze introducerea acestora la nivel naţional şi local;

Or. en
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Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 213
Titlu (nou)

Dreptul copiilor la informaţie

Or. en

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 214
Punctul 35a (nou)

35a. solicită Comisiei şi statelor membre să instituie un sistem eficace pentru a asigura 
că, acasă şi al şcoală şi într-o măsură adecvată vârstei şi dezvoltării lor intelectuale, 
copii sunt informaţi despre drepturile lor şi le pot exercita;

Or. hu

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 215
Punctul 35b (nou)

35b. atrage atenţia asupra faptului că pregătirea şi formarea părinţilor şi a 
profesioniştilor din sectorul educaţiei sunt esenţiale pentru a da posibilitatea 
copiilor  să acumuleze cunoştinţe şi să îşi exercite drepturile în mod eficace;

Or. hu

Amendament depus de Magda Kósáné Kovács

Amendamentul 216
Punctul 35c (nou)

35c. atrage atenţia asupra responsabilităţii mijloacelor de informare scrise şi electronice 
în promovarea drepturilor copilului;

Or. hu
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Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 217
Titlu (după Punctul 35) (nou)

Copiii şi democraţia

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 218
Punctul 35a (nou)

35a. subliniază dreptul copiilor de a creşte într-o societate liberă şi deschisă, în care 
drepturile omului şi libertatea de expresie sunt respectate şi în care pedeapsa cu 
moartea, în special în cazul minorilor, nu mai este aplicată;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 219
Punctul 35b (nou)

35b. subliniază faptul că situaţia copiilor în statele nedemocratice este foarte precară şi 
invită Comisia să aibă în vedere acest grup de persoane;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 220
Punctul 35c (nou)

35c. invită Comisia să aibă în vedere chestiunea sensibilizării din punct de vedere politic 
a copiilor şi tinerilor din ţări terţe în care democraţia cunoaşte restricţii, astfel încât 
aceşti tineri să poată deveni cetăţeni interesaţi de problemele politice;

Or. en
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Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 221
Punctul 35d (nou)

35d. invită Comisia să sublinieze importanţa faptului ca tinerii să poată să-şi exprime 
opiniile în mod voluntar, prin intermediul organizaţiilor (politice) pentru tineret;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 222
Punctul 35e (nou)

35e. invită Comisia să sublinieze importanţa faptului ca tinerii să fie capabili să-şi 
exprime opiniile în mod voluntar, cu ajutorul organizaţiilor (politice) pentru tineret;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 223
Punctul 35f (nou)

35f. solicită statelor membre să considere un copil care a fost martorul violenţei 
domestice o victimă unei infracţiuni;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 224
Punctul 35g (nou)

35g. solicită statelor membre să acţioneze împotriva infracţiunilor comise în numele 
onoarei, indiferent de motivele acestora: homosexualitate, identitate religioasă sau 
sexuală, căsătorii aranjate şi căsătorii cu minori;

Or. en
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Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 225
Titlu (după Punctul 35) (nou)

Sănătate

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 226
Punctul 35h (nou)

35h. solicită statelor membre să ofere educaţie sexuală, informaţie şi consiliere pentru  
mărirea gradului de conştientizare şi a respectului faţă de sexualitatea celuilalt şi 
pentru prevenirea sarcinilor nedorite, a răspândirii HIV/SIDA şi a altor boli cu 
transmitere sexuală;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 227
Punctul 35i (nou)

35i. să faciliteze accesul şi informaţia cu privire la diferitele mijloace contraceptive;

Or. en

Amendament depus de Ana Maria Gomes

Amendamentul 228
Punctul 36

36. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, statelor membre, precum şi grupului interguvernamental „Europa copiilor”, 
Reţelei europene a observatoarelor naţionale a copilului (ChildONEurope), Consiliului 
Europei, Comitetului pentru drepturile copilului al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
UNICEF, Organizaţiei Internaţionale a Muncii(OIM), Înaltului Comisar al 
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) şi Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii(OMS).
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Or. en
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