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Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evelyne Gebhardt

Predlog spremembe 1
Navedba sklicevanja 4

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta v Bruslju z dne 21. in 22. junija 2007 o tem, 
da Listina o temeljnih pravicah, katere člen 24 izrecno zadeva „otrokove pravice“ in 
med drugim določa, da se morajo „pri vseh ukrepih javnih organov ali zasebnih 
ustanov, ki zadevajo otroke, […] upoštevati predvsem koristi otrok“, postane pravno 
obvezujoča in da se zlasti uresničijo pravice otrok do obeh staršev z rednimi 
osebnimi odnosi in neposrednim stikom na primer z boljšim sodelovanjem med 
osrednjimi organi v primerih ugrabitve otrok,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 2
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

– ob upoštevanju akcijskega programa Združenih narodov, sprejetega na Mednarodni 
konferenci o prebivalstvu in razvoju v Kairu septembra 1994,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 3
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

– ob upoštevanju akcijskega programa Združenih narodov, sprejetega na Mednarodni 
konferenci o prebivalstvu in razvoju v Kairu septembra 1994,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evelyne Gebhardt

Predlog spremembe 4
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

– ob upoštevanju vmesnega poročila mediatorke Evropskega parlamenta za 
mednarodne starševske ugrabitve otrok z dne 1. marca 2007, ki opozarja Evropsko 
komisijo, Evropski parlament in druge ustanove, da se je dramatično povečalo 
število starševskih ugrabitev otrok,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 5
Navedba sklicevanja 13

– ob upoštevanju tematskega spremljanja otrokovih pravic v Evropski uniji s strani 
skupine strokovnjakov za temeljne pravice,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 6
Navedba sklicevanja 14

– ob upoštevanju študije generalnega sekretarja Združenih narodov o nasilju nad 
otroki, ki je bila predstavljena v generalni skupščini Združenih narodov 11. oktobra 
2006,

Or. en



AM\681906SL.doc 3/66 PE 393.850v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 7
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

– ob upoštevanju smernic UNICEF o varstvu otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, 
izdanih septembra 2006,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 8
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

– ob upoštevanju členov 34 in 35 Konvencije o otrokovih pravicah iz leta 1989, ki 
obravnava zaščito otrok pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab 
ter si prizadeva za preprečevanje ugrabitev ali prodaje otrok ali trgovanja z njimi,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava A

A. ker je glavni cilj sporočila Komisije z naslovom „Strategiji EU o otrokovih pravicah 
naproti“ spodbujati priznavanje otrokovih pravic, vključno z in zlasti pravico do 
odraščanja v varnih okoliščinah/pravico do oskrbe, pravico do družine, pravico do 
ljubezni in igre, pravico do zdravstvene oskrbe, izobrazbe, socialnega vključevanja, 
enakih možnosti, športa ter čistega in varnega okolja, da se zagotovijo temelji za 
„otrokom prijazno družbo in družbo po njihovi meri“, kjer se bodo počutili varni in 
pomembni,

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava A

A. ker je glavni cilj sporočila Komisije z naslovom „Strategiji EU o otrokovih pravicah 
naproti“ spodbujati priznavanje otrokovih pravic, vključno z in zlasti pravico do 
lastne identitete, pravico do družine, pravico do ljubezni in igre, pravico do 
zdravstvene oskrbe, izobrazbe, socialnega vključevanja, enakih možnosti, športa ter 
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čistega in varnega okolja, da se zagotovijo temelji za „otrokom prijazno družbo in 
družbo po njihovi meri“, kjer se bodo počutili varni in pomembni,

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava A

A. ker je glavni cilj sporočila Komisije z naslovom „Strategiji EU o otrokovih pravicah 
naproti“ spodbujati priznavanje otrokovih pravic, vključno z in zlasti pravico do 
družine, pravico do ljubezni in igre, pravico do zdravstvene oskrbe, izobrazbe, 
socialnega vključevanja, enakih možnosti, športa ter čistega in varnega okolja ter 
pravico do pridobitve informacij o tem, da se zagotovijo temelji za „otrokom prijazno 
družbo in družbo po njihovi meri“, kjer se bodo počutili varni in pomembni,

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava A a (novo)

Aa. ker člen 24 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije določa, da ima vsak otrok 
„pravico do rednih osebnih odnosov in neposrednih stikov z obema staršema, če to 
ni v nasprotju z njegovimi koristmi“,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava B

B. ker je v skladu s členom 24 Listine o temeljnih pravicah in enim od temeljnih načel iz 
Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah pomembno, da je treba vsem 
otrokom ne glede na spol omogočiti, da svobodno izražajo svoje mnenje, in da je 
treba njihovo mnenje upoštevati v zvezi z vsemi vprašanji, ki jih zadevajo; ker je ta 
pravica absolutna in se je ne sme omejiti in ker je treba najti način za 
sporazumevanje z vsemi otroki, tudi z otroki, ki se izražajo tako, da jih odrasli težko 
razumejo, na primer zelo majhnimi otroki, invalidnimi otroki in otroki, ki govorijo 
drug jezik,

Or. sv
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava B

B. ker je v skladu s členom 24 Listine o temeljnih pravicah in členom 12 Konvencije ZN 
o otrokovih pravicah pomembno, da se otrokom zagotovi pravica do „sodelovanja“, 
da se vedno upoštevajo njihove izkušnje in mnenja v zvezi z vsemi vprašanji, ki jih 
zadevajo, pri čemer je treba ustrezno upoštevati starost in zrelost otroka,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava B

B. ker je v skladu s členom 24 Listine o temeljnih pravicah pomembno, da se otrokom 
zagotovi pravica do „sodelovanja“, da se vedno upoštevajo njihove izkušnje in mnenja 
v zvezi z vsemi vprašanji, ki jih zadevajo, ter da se to stori na način in s sredstvi, ki 
so primerna njihovi starosti in intelektualnemu razvoju,

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava C

C. ker je bistveno, da se otrokove pravice vključijo in zaščitijo v vseh politikah Unije, ki 
jih zadevajo (redno vključevanje),

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava C

C. ker je bistveno, da se otrokove pravice vključijo in zaščitijo v vseh politikah Unije, ki 
jih zadevajo neposredno ali posredno (redno vključevanje),

Or. sv
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava C a (novo)

Ca. ker revščina in socialna izključenost staršev resno ovirata otroke pri uresničevanju 
svojih pravic in ker je tudi veliko drugih dejavnikov, ki preprečujejo otrokom, da bi 
uresničili svoje pravice, kot so starši, ki izpolnjujejo svojo starševsko vlogo manj kot 
zadovoljivo, dejstvo, da morajo otroke v pravnih zadevah zastopati odrasli ali da se 
lahko pravica do zdravstvenega varstva zahteva le s soglasjem osebe, ki skrbi za 
varstvo in vzgojo otroka,

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava C a (novo)

Ca. ker morajo odrasli otrokom zagotoviti ugodne pogoje, v katerih bodo lahko povedali 
svoje mnenje, da bodo izrazili svoje stališče in se bo njihov glas slišal; ker morajo 
odrasli podpirati otrokova dejanja miru in prijateljstva ter jih spodbujati k 
povezovanju z drugimi otroki; ker je čas pomemben dejavnik pri ustvarjanju 
okoliščin, ki prispevajo k odprtemu odnosu in otrokovemu izražanju mnenja, ne le 
ob posameznih dogodkih, in ker je treba pri financiranju javnih programov to 
upoštevati,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hanna Foltyn-Kubicka

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava C a (novo)

Ca. ker je ustrezen duševni in telesni razvoj otrok mogoč le v vzdušju ljubezni, skrbi in 
spoštovanja, kar je mogoče najbolje zagotoviti v zdravem družinskem okolju;

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava C a (novo)

Ca. ker je zloraba otrokovih pravic, nasilje nad otroki in trgovina z otroki za nezakonite 
posvojitve, prostitucijo, nezakonito delo, prisilne poroke, beračenje po ulicah ali 
kateri koli drug namen še vedno težava v EU,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava C a (novo)

Ca. ker vedno več otrok zboli za kroničnimi boleznimi, kot so nevrodermitis in alergije, 
ter boleznimi dihal in ima težave zaradi obremenitve s hrupom,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava C b (novo)

Cb. ker so okoljske pravice otrok vključene v Konvencijo Združenih narodov o otrokovih 
pravicah,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava C c (novo)

Cc. ker sta Švedska in Avstrija ustanovili institucijo varuha otrokovih pravic,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 25
Odstavek 1

1. pozdravlja pobudo Komisije, ki zelo jasno izraža, da vse konvencije o temeljnih 
človekovih pravicah veljajo za otroke in odrasle, enako kot sklop dodatnih pravic, 
vključno s pravicami iz Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki je 
bila sestavljena s posebnim poudarkom na posebnem položaju otrok in mladih;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 26
Odstavek 1

1. pozdravlja pobudo Komisije, ki izraža jasno željo, da se otrokovim pravicam prizna 
poseben status, ki je ločen od splošnejše problematike temeljnih pravic, katerih del so 
sicer otrokove pravice kot polne osebne pravice;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 27
Odstavek 1 a (novo)

1a. pozdravlja sklepe z zasedanja Evropskega sveta 23. junija, v katerih je navedeno, da 
bodo otrokove pravice vključene v novo reformno pogodbo EU kot eden od ciljev 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 28
Odstavek 2 a (novo)

2a. ugotavlja, da se otrokove pravice, kot so opredeljene v Konvenciji ZN o otrokovih 
pravicah, nanašajo na vse ljudi, mlajše od 18 let, ter da je treba priznati posebne 
potrebe v zvezi z zdravo spolnostjo in reproduktivnim zdravjem ter pravice 
najstnikov;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 29
Odstavek 3

3. pozdravlja forum, ki ga je ustanovila Komisija in ki združuje predstavnike držav 
članic, Evropskega parlamenta in Komisije, nevladnih organizacij, nacionalnih in
mednarodnih organizacij, ki so dejavne na področju otrokovih pravic, ter otroke; 
poziva Komisijo, da zagotovi, da sodelovanje otrok šteje za enega od glavnih ciljev 
foruma, in tako izpolni obveznost vključevanja otrok v postopke odločanja od leta 
2007;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 30
Odstavek 3

3. pozdravlja forum, ki ga je ustanovila Komisija in ki združuje predstavnike držav 
članic, Evropskega parlamenta in Komisije, nevladnih organizacij, mednarodnih 
organizacij, ki so dejavne na področju otrokovih pravic; poudarja, da je pomembno 
povabiti k sodelovanju v tem forumu tudi tiste, ki so odgovorni za otroke in mlade v 
državah članicah; pozdravlja tudi dejstvo, da lahko v forumu sodelujejo otroci;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 31
Odstavek 3

3. pozdravlja forum, ki ga je ustanovila Komisija in ki združuje predstavnike držav 
članic, Evropskega parlamenta in Komisije, nevladnih organizacij, mednarodnih 
organizacij, ki so dejavne na področju otrokovih pravic, ter otroke; vendar poziva, da 
se zaradi ključne vloge staršev pri zagotavljanju blaginje otrok k sodelovanju v tem 
organu povabijo tudi združenja staršev in družin;

Or. en



PE 393.850v01-00 10/66 AM\681906SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 32
Odstavek 3

3. pozdravlja forum, ki ga je ustanovila Komisija in ki združuje predstavnike držav 
članic, Evropskega parlamenta in Komisije, nevladnih organizacij, mednarodnih 
organizacij, ki so dejavne na področju otrokovih pravic, ter otroke; poudarja, da je 
pomembno spodbujati posebne oblike sodelovanja, pri katerih se ne poskušajo 
oblikovati mnenja otrok in jih ti lahko svobodno izražajo, ne da bi čutili kakršne koli 
posledice zaradi nadzora odraslih nad njihovo sposobnostjo delovanja;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evelyne Gebhardt

Predlog spremembe 33
Odstavek 4

4. poziva Komisijo, da predloži predlog o vzpostavitvi posebne proračunske postavke za 
otrokove pravice, ki bi omogočila financiranje foruma in pilotnih projektov (črtano), 
kot je stalni usklajevalni organ, v katerega so vključeni predstavniki osrednjih 
organov držav članic ter je pooblaščen za spremljanje sodelovanja med osrednjimi 
organi in lahko, če je potrebno, zahteva sodelovanje, da se zmanjša število ugrabitev 
otrok;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 34
Odstavek 4

4. poziva Komisijo, da predloži predlog o vzpostavitvi posebne proračunske postavke za 
otrokove pravice, ki bi omogočila financiranje foruma, sodelovanje otrok in delo za 
izvajanje sporočila, ter se zavezuje k podpori posebne proračunske postavke za 
otrokove pravice;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 35
Odstavek 4

4. poziva Komisijo, da predloži predlog o vzpostavitvi posebne proračunske postavke za 
otrokove pravice, ki bi omogočila financiranje foruma, vključno s sodelovanjem otrok 
v forumu, in (črtano) projektov v zvezi z otroki, kot je evropski sistem hitrega 
opozarjanja za ugrabitve otrok;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 36
Odstavek 4

4. poziva Komisijo, da predloži predlog o vzpostavitvi posebne proračunske postavke za 
otrokove pravice, ki bi omogočila financiranje foruma in pilotnih projektov, kot je 
evropski sistem hitrega opozarjanja za ugrabitve otrok, vključno s subvencioniranjem 
mrež nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 37
Odstavek 4

4. poziva Komisijo, da predloži predlog o vzpostavitvi posebne proračunske postavke za 
otrokove pravice, ki bi omogočila financiranje foruma in pilotnih projektov ter 
evropskega sistema hitrega opozarjanja na ugrabitve otrok;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 38
Odstavek 4 a (novo)

4a. poziva k uvedbi učinkovitega sistema za spremljanje, ki bi bil podprt s finančnimi 
sredstvi, in letnih poročil, da se zagotovi izvajanje obveznosti iz sporočila o otrokovih 
pravicah in prihodnje strategije o otrokovih pravicah;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lissy Gröner

Predlog spremembe 39
Odstavek 4 a (novo)

4a. poziva Komisijo, da pripravi celovito poročilo Evropske unije o otrocih in mladih 
vsaki dve leti od leta 2008;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ona Juknevičienė

Predlog spremembe 40
Odstavek 4 a (novo)

4a. pozdravlja načrt Komisije o uvedbi telefonske linije za pomoč otrokom za celotno 
Unijo in poudarja, da mora biti ta storitev brezplačna in na voljo 24 ur na dan; 
poziva države članice, da z ukrepi za informiranje obvestijo otroke o možnosti 
uporabe te storitve;

Or. lt

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 41
Odstavek 5

5. pozdravlja ustanovitev medsektorske skupine s strani Komisije in imenovanje 
koordinatorja za pravice mladoletnikov ter želi vzpostavitev enote za usklajevanje tudi 
v Evropskem parlamentu, da deluje v povezavi s skupino Komisije, da se povežejo in 
racionalizirajo vse pobude in parlamentarne dejavnosti v zvezi s otrokovimi 
pravicami; želi, da bi te strukture med drugim lahko zagotovile omrežje za izmenjavo 
informacij in dobrih praks v zvezi z nacionalnimi strateškimi načrti o otrocih, ki jih 
izvajajo nekatere države članice;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 42
Odstavek 5

5. pozdravlja ustanovitev medsektorske skupine s strani Komisije in imenovanje 
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koordinatorja za pravice mladoletnikov ter želi vzpostavitev enote za usklajevanje tudi 
v Evropskem parlamentu, da se povežejo in racionalizirajo vse pobude in 
parlamentarne dejavnosti v zvezi s otrokovimi pravicami; meni, da bi morale te 
strukture med drugim zagotoviti omrežje za izmenjavo informacij in dobrih praks tudi 
v sodelovanju z otroki;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 43
Odstavek 5

5. pozdravlja ustanovitev medsektorske skupine s strani Komisije in imenovanje 
koordinatorja za pravice mladoletnikov ter želi vzpostavitev enote za usklajevanje tudi 
v Evropskem parlamentu, da se povežejo in racionalizirajo vse pobude in 
parlamentarne dejavnosti v zvezi s otrokovimi pravicami; želi, da bi te strukture med 
drugim lahko zagotovile omrežje za izmenjavo informacij in dobrih praks; poziva, da 
te strukture vzpostavijo neposreden stik z organizacijami, ki jih vodijo otroci in 
mladi, da se razvije, izvaja ter spremlja pomembno in učinkovito sodelovanje otrok 
pri odločanju, ki jih zadeva;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 44
Odstavek 6

6. z zanimanjem pričakuje objavo dokumenta Komisije o študiji, ki ocenjuje vpliv 
sedanjih ukrepov EU v zvezi z otrokovimi pravicami, in posvetovanju leta 2008, 
katerega cilj je določiti glavne prednostne naloge prihodnjega ukrepanja EU na 
področju otrokovih pravic v njeni notranji in zunanji politiki, in jo poziva, da 
upošteva rezultate posvetovanja, ki sta ga organizaciji Save the Children in Plan 
International v začetku leta 2007 izvedli s tisoč otroki in ki je pokazalo, da so 
vprašanja, ki jih obravnavajo kot prednostna, nasilje nad otroki, diskriminacija, 
socialna izključenost in rasizem, vpliv droge, alkohola in kajenja, prostitucija in 
trgovina z ljudmi ter varstvo okolja;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 45
Odstavek 6

6. z zanimanjem pričakuje objavo dokumenta Komisije o posvetovanju leta 2008, 
katerega cilj je določiti glavne prednostne naloge prihodnjega ukrepanja EU na 
področju otrokovih pravic z namenom sprejetja bele knjige, in jo poziva, da upošteva 
rezultate posvetovanja, ki sta ga organizaciji Save the Children in Plan International v 
začetku leta 2007 izvedli s tisoč otroki in ki je pokazalo, da so vprašanja, ki jih 
obravnavajo kot prednostna, nasilje nad otroki, diskriminacija, socialna izključenost in 
rasizem, vpliv droge, alkohola in kajenja, prostitucija in trgovina z ljudmi ter varstvo 
okolja1. Poleg teh posebnih prednostnih vprašanj mora biti splošen cilj strategije 
tudi pravica otrok do sodelovanja in vpliva. Zato poziva Komisijo, da razvije 
postopek, v katerem bodo lahko vse zadevne zainteresirane strani, vključno z otroki, 
sodelovale pri posvetovanju, ki bo omogočilo strategijo EU o otrokovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 46
Odstavek 6

6. z zanimanjem pričakuje objavo dokumenta Komisije o posvetovanju leta 2008, 
katerega cilj je določiti glavne prednostne naloge prihodnjega ukrepanja EU na 
področju otrokovih pravic, in jo poziva, da upošteva rezultate posvetovanja, ki sta ga 
organizaciji Save the Children in Plan International v začetku leta 2007 izvedli s tisoč 
otroki in ki je pokazalo, da so vprašanja, ki jih obravnavajo kot prednostna, nasilje nad 
otroki, diskriminacija, socialna izključenost in rasizem, vpliv droge, alkohola, kajenja 
in prekomerne uporabe zdravil, prostitucija in trgovina z ljudmi ter varstvo okolja;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 47
Odstavek 6 a (novo)

6a. želi, da Komisija sprejme belo knjigo na podlagi dokumenta o posvetovanju, ki bo 
predvidoma objavljen leta 2008;

Or. it

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 48
Odstavek 6 b (novo)

6b. z zanimanjem pričakuje poročilo Komisije o izvajanju okvirnega sklepa o boju proti 
spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji iz leta 2003 s strani držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 49
Odstavek 6 a (novo)

6a. pozdravlja dejstvo, da Komisija priznava, da imajo otroci od rojstva do odraslosti 
zelo različne potrebe na različnih razvojnih stopnjah njihovega življenja. Opozarja 
na pravico otrok do najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda in zlasti 
pravico najstnikov do zdrave spolnosti in reproduktivnega zdravja ter do 
izobraževanja in storitev načrtovanja družine; zato mora biti to sestavni del 
prihodnje strategije o otrokovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 50
Odstavek 7

7. poziva, da se zaščita otrokovih pravic, kot so določene v Konvenciji ZN o otrokovih 
pravicah, vključi med prednostne naloge večletnega okvira Agencije za temeljne 
pravice in da ta čim prej vzpostavi mrežo sodelovanja z mednarodnimi institucijami, 
zlasti varuhi otrokovih pravic, in nevladnimi organizacijami, ki so dejavne na tem 
področju, da se v celoti izkoristijo njihove izkušnje in informacije, ki so jim na voljo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 51
Odstavek 8

8. poziva Komisijo, Agencijo za temeljne pravice in države članice, da si prizadevajo za 
izboljšanje zbiranja primerljivih statističnih podatkov v zvezi s položajem otrok v 
Evropski uniji in po potrebi poskrbijo za širitev mandata Eurostata, da se zagotovi 
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vključitev večjega števila kazalnikov, ki so posebej povezani z otroki;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 52
Odstavek 8

8. poziva Komisijo, Agencijo za temeljne pravice in države članice, da si v sodelovanju z 
ustreznimi agencijami ZN, mednarodnimi organizacijami in raziskovalnimi središči
prizadevajo za izboljšanje zbiranja statističnih podatkov v zvezi s položajem otrok v 
Evropski uniji in po potrebi poskrbijo za širitev mandata Eurostata, da se zagotovi 
vključitev večjega števila kazalnikov, ki so posebej povezani z otroki;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 53
Odstavek 8

8. poziva Komisijo, Agencijo za temeljne pravice in države članice, da si prizadevajo za 
izboljšanje zbiranja statističnih podatkov v zvezi s položajem otrok v Evropski uniji in 
po potrebi poskrbijo za širitev mandata Eurostata, da se zagotovita razvoj in vključitev 
večjega števila kazalnikov, ki so posebej povezani z otroki, npr. v zvezi z revščino 
otrok in socialno izključenostjo. Zagotoviti je treba sodelovanje otrok pri zbiranju 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 54
Odstavek 8 a (novo)

8a. šteje za izredno pomembno, da se informacije o otrokovih pravicah otrokom 
sporočajo na otroku prijazen način in z ustreznimi sredstvi. Poziva Komisijo, da 
razvije učinkovita komunikacijska orodja, vključno z otroku prijazno spletno 
stranjo, in tako spodbudi delo EU glede otrokovih pravic;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 55
Odstavek 8 a (novo)

8a. poziva Komisijo, da ustanovi stalni in skupni informacijski sistem, da izboljša 
znanje o položaju otrok v EU; poziva tudi k vzpostavitvi in spodbujanju občasnih in 
rednih podatkovnih kanalov o položaju otrok v EU, kot so statistična poročila, 
študije ter izmenjave informacij in dobrih praks; 

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 56
Odstavek 8 a (novo)

8a. poziva, da se otrokove pravice vključijo v zunanje politike in ukrepe EU, vključno z 
evropsko sosedsko politiko in strateškim partnerstvom z Rusijo, kot je določeno v 
predvidenem delovnem dokumentu služb Komisije o akcijskem načrtu Evropske 
unije za otrokove pravice v zunanjih odnosih, ter procesom širitve, pri čemer 
priznava, da so te politike učinkovita sredstva, ki zagotavljajo možnost za 
spodbujanje otrokovih pravic, ter poziva Komisijo, da te možnosti prenese v posebne 
cilje v zunanjem delovanju EU in držav članic;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 57
Odstavek 9

9. poziva k temu, da se predvidi pristop EU h konvencijam Sveta Evrope v zvezi s 
pravicami otrok, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ter 
konvencijam (črtano) o posvojitvi otrok, o izkoriščanju in spolnih zlorabah, ter upa, 
da bo Svet sprejel načelno stališče, da se EU v prihodnosti omogoči sodelovanje pri 
pogajanjih glede prihodnjih konvencij, katerih cilj je zlasti zaščita otrok;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 58
Odstavek 9

9. poziva k temu, da se predvidi pristop EU h Konvenciji Združenih narodov o 
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otrokovih pravicah in konvencijam Sveta Evrope v zvezi s pravicami otrok, kot so 
konvencije o uresničevanju otrokovih pravic, o posvojitvi otrok, o izkoriščanju in 
spolnih zlorabah, ter upa, da bo Svet sprejel načelno stališče, da se EU v prihodnosti 
omogoči sodelovanje pri pogajanjih glede prihodnjih konvencij, katerih cilj je zlasti 
zaščita otrok;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 59
Odstavek 9

9. poziva k temu, da se predvidi pristop EU h konvencijam Sveta Evrope v zvezi s 
pravicami otrok, kot so konvencije o uresničevanju otrokovih pravic, o posvojitvi 
otrok, o izkoriščanju in spolnih zlorabah, ter upa, da bo Svet sprejel načelno stališče, 
da se EU v prihodnosti omogoči sodelovanje pri pogajanjih glede prihodnjih 
konvencij, ki so zlasti povezane s pravicami otrok;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 60
Odstavek 10

10. želi, da se razišče možnost pristopa EU h Konvenciji Združenih narodov o otrokovih 
pravicah in dvema izbirnima protokoloma;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 61
Odstavek 11

11. poziva vse države članice, ki tega še niso naredile, da imenujejo varuha otrokovih 
pravic, k čemur je pozval Odbor ZN za otrokove pravice;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 62
Odstavek 11

11. poziva vse države članice, ki tega še niso naredile, da imenujejo varuha otrokovih 
pravic ter tako spodbudijo uresničevanje otrokovih pravic in dodatno izvajanje 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah iz leta 1989;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 63
Odstavek 11

11. obžaluje, da ni še nobena država članica imenovala varuha otrokovih pravic, kot je 
predvideno v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah iz leta 1989, in poziva tiste države 
članice, ki tega še niso storile, da to storijo čim prej; meni, da mora EU nameniti 
finančna sredstva in človeške vire evropski mreži varuhov pravic otrok (ENOC), da 
bo lahko mreža bolj dejavno in v celotni EU obravnavala vprašanja, ki so povezana 
s pravicami otrok;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hanna Foltyn-Kubicka

Predlog spremembe 64
Odstavek 11 a (novo)

11a. poziva Komisijo in države članice, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev spoštovanja 
pravic duševno prizadetih otrok ob posebnem upoštevanju njihove pravice do 
svobode, izobraževanja in dostopa do sodišč ter za njihovo zaščito pred mučenjem 
ter krutim, nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 65
Odstavek 11 a (novo)

11a. poziva vse države članice, da zagotovijo otrokom učinkovito in neodvisno zastopstvo 
v katerem koli sodnem ali podobnem postopku v zvezi z njimi; prav tako morajo 
otroci imeti zakonsko imenovanega skrbnika, če ni na voljo odgovornega, 
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usposobljenega in primernega odraslega člana družine, ki bi lahko izpolnjeval 
takšno odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 66
Odstavek 11 a (novo)

11a. poudarja, da mora strategija o otrokovih pravicah vključevati določbe za 
spodbujanje blaginje družin, ker se za veliko večino otrok, zlasti majhnih otrok, 
skrbi v družini; zato obžaluje, da sporočilo ne navaja, kako se lahko blaginja družin 
vključi v strategijo o otrokovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 67
Odstavek 11 a (novo)

11a. poziva Komisijo, da razvije politiko in izvaja celovite, medsektorske dejavnosti, 
katerih namen je zaščita otrokovih pravic, da se dosežejo medozemeljska enakost in 
enake možnosti za otroke; 

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagata Martine Roure, Françoise Castex

Predlog spremembe 68
Odstavek 11 a (novo)

11a. predlaga, da Evropska unija opredeli pojem „ogroženi otroci“, da pomeni vse otroke 
žrtve socialnih razmer, ki ogrožajo njihovo duševno in telesno zdravje in/ali jih 
izpostavljajo nevarnosti prestopništva v vlogi storilca ali žrtve;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Martine Roure, Françoise Castex

Predlog spremembe 69
Odstavek 11 b (novo)

11b. poziva Komisijo in države članice, da sprejmejo ukrepe (informacijske kampanje, 
izmenjave najboljše prakse itd.), s katerimi preprečijo nastanek „ogroženih otrok“, 
vključno s preprečevanjem mladoletniškega prestopništva;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Martine Roure, Françoise Castex

Predlog spremembe 70
Odstavek 11 c (novo)

11c. opozarja, da je pravica do izobraževanja in usposabljanja temeljna socialna pravica, 
ter poziva vse države članice in države kandidatke, da zagotovijo to pravico ne glede 
na socialno ali etnično okolje, telesno stanje ali pravni status otroka ali njegovih 
staršev;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 71
Odstavek 11 a (novo)

11a. poziva države članice, da prilagodijo nacionalne volilne sisteme in tako zagotovijo, 
da lahko imajo velike družine koristi od progresivnih volilnih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 72
Odstavek 11 b (novo)

11b. poziva države članice, da prilagodijo šolske sisteme in tako zagotovijo, da otroci niso 
izpostavljeni izobraževalni vsebini, ki ni primerna stopnji njihovega razvoja; poziva
države članice, da pokažejo brezpogojno spoštovanje pravice staršev do izbire vrste 
izobraževanja, ki ga želijo za svoje otroke (člen 26 Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah);

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 73
Odstavek 11 c (novo)

11c. poziva države članice, da spodbujajo projekte življenja v medgeneracijski skupnosti 
(medgeneracijski domovi) in tako omogočajo, da otroci odraščajo s starejšimi in da 
lahko hkrati starejši uporabljajo mrežo socialne podpore ter z delitvijo znanja in 
izkušenj prispevajo k razvoju otrok; 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 74
Naslov (za odstavkom 11)

NEKATERI PREDNOSTNI VIDIKI ZA PRIHODNJO STRATEGIJO O 
OTROKOVIH PRAVICAH

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 75
Odstavek 12

12. potrjuje, da je nasilje nad otroki v kakršni koli obliki neopravičljivo, in opozarja na 
splošna priporočila iz študije generalnega sekretarja Združenih narodov o nasilju 
nad otroki v zvezi s preprečevanjem vseh oblik nasilja nad otroki in odzivom nanje;
zlasti priznava, da je treba prepovedati vse oblike nasilja nad otroki, prednostno 
obravnavati preventivno politiko, okrepiti odziv na storjeno nasilje kot podporo 
žrtvam, določiti odgovornost storilcev ter okrepiti zbiranje in analizo podatkov v 
zvezi s to prikrito težavo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 76
Odstavek 12

12. potrjuje, da je nasilje nad otroki v kakršni koli obliki neopravičljivo, in opozarja na 
splošna priporočila iz študije generalnega sekretarja Združenih narodov o nasilju 
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nad otroki v zvezi s preprečevanjem vseh oblik nasilja nad otroki in odzivom nanje –
zlasti priznava, da je treba prepovedati vse oblike nasilja nad otroki, prednostno 
obravnavati preventivno politiko, okrepiti odziv na storjeno nasilje kot podporo 
žrtvam, določiti odgovornost storilcev ter okrepiti zbiranje in analizo podatkov v 
zvezi s to prikrito težavo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 77
Odstavek 12

12. potrjuje, da ni nobena oblika nasilja nad otroki v kakršnem koli okolju opravičljiva, 
poziva k vseevropski zakonodaji, ki prepoveduje vse oblike nasilja, vključno s 
fizičnim in poniževalnim kaznovanjem; škodljivimi tradicionalnimi praksami in 
spolnim nasiljem/zlorabo v vseh okoljih, vključno z domom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 78
Odstavek 12

12. potrjuje, da je nasilje nad otroki v kakršni koli obliki neopravičljivo, in opozarja, da 
eno od priporočil iz študije Združenih narodov o nasilju izpostavlja pomen 
preprečevanja, vključno s spodbujanjem ozaveščanja, informacijskih in 
izobraževalnih kampanj, dejavnosti usposabljanja za strokovne skupine, ki delajo z 
otroki in zanje, ter reformo zakonodaje, s katero se prepovejo vse oblike nasilja nad 
otroki, kar se bo podprlo s krepitvijo pravosodnega in policijskega sodelovanja med 
državami članicami, Europolom in Eurojustom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 79
Odstavek 12

12. potrjuje, da je nasilje nad otroki neopravičljivo kaznivo dejanje, in opozarja, da eno 
od priporočil iz študije Združenih narodov o nasilju izpostavlja pomen preprečevanja, 
kar pomeni zlasti okrepitev socialnih storitev s posebnim poudarkom na storitvah 
družinske mediacije, in okrepitev pravosodnega in policijskega sodelovanja med 
državami članicami, Europolom in Eurojustom;
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Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 80
Odstavek 12

12. potrjuje, da je nasilje nad otroki v kakršni koli obliki neopravičljivo, in opozarja, da 
eno od priporočil iz študije Združenih narodov o nasilju izpostavlja pomen 
preprečevanja, kar pomeni zlasti okrepitev pravosodnega in policijskega sodelovanja 
med državami članicami, Europolom in Eurojustom; vendar ugotavlja, da izraz 
„nasilje“ ne vključuje odgovornega blagega fizičnega kaznovanja otrok s strani 
staršev v ljubečem okolju;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 81
Odstavek 12

12. obsoja vse oblike nasilja nad otroki in opozarja, da eno od priporočil iz študije 
Združenih narodov o nasilju izpostavlja pomen preprečevanja, kar pomeni zlasti 
okrepitev pravosodnega in policijskega sodelovanja med državami članicami, 
Europolom in Eurojustom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hanna Foltyn-Kubicka

Predlog spremembe 82
Odstavek 12 a (novo)

12a. poziva Komisijo in države članice, humanitarne organizacije in organizacije za 
otrokove pravice, naj si posebno prizadevajo za boj proti spolnemu izkoriščanju 
otrok in nasilju v družini, zlasti z izvajanjem strožjega nadzora nad prenosom 
informacij v internetu, ki je postal bistveno orodje za kriminalne dejavnosti;

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 83
Odstavek 12 a (novo)

12a. podpira imenovanje posebnega predstavnika generalnega sekretarja ZN za odpravo 
nasilja nad otroki, ki bi imel mandat in potrebna sredstva za izvajanje splošne 
zaveze, da se odpravi nasilje nad otroki;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 84
Odstavek 12 a (novo)

12a. poziva vse države članice, da sprejmejo vse učinkovite in primerne ukrepe, da se 
odpravijo vse oblike nasilja nad otroki v vseh okoliščinah, vključno s telesnim 
kaznovanjem, škodljivimi tradicionalnimi praksami, kot so zgodnje in prisilne 
poroke, pohabljanjem ženskih spolnih organov in tako imenovanimi zločini iz časti, 
spolnim nasiljem in mučenjem ter drugim krutim, nečloveškim in ponižujočim 
ravnanjem ali kaznovanjem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 85
Odstavek 12 b (novo)

12b. poziva države članice, da dodelijo sredstva za izobraževalne in medijske kampanje, 
namenjene staršem in strokovnjakom, da se zagotovijo otroku prijazne pravne, 
zdravstvene in psihosocialne storitve; ter okrepi pravosodno in policijsko 
sodelovanje med državami članicami, Europolom in Eurojustom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 86
Odstavek 12 a (novo)

12a. poudarja, da je treba vzpostaviti pravni okvir v zvezi s spolnim izkoriščanjem in 
zlorabo otrok ter da je treba okrepiti pravosodno sodelovanje med državami 
članicami, Europolom, Eurojustom in vsemi pristojnimi mednarodnimi organi;
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Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagata Stavros Lambrinidis in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 87
Odstavek 13

13. poziva vse institucije in države članice, da sodelujejo v boju proti trgovini z otroki, 
pedofiliji in otroški pornografiji v internetu, tako da sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
dokončanje uskladitve nacionalne zakonodaje na podlagi skupnih minimalnih 
načel, sprejetih z Okvirnim sklepom 2004/68/JHA, pa tudi (črtano) z novimi 
pravnimi instrumenti, ki predvidevajo sodelovanje vseh zadevnih javnih in zasebnih 
subjektov, kot je navedeno tudi v sporočilu Komisije z naslovom „Na poti k splošni 
politiki o boju proti kibernetskemu kriminalu“;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 88
Odstavek 13

13. poziva vse institucije in države članice, da sodelujejo v boju proti trgovini z otroki, 
pedofiliji, spolnemu izkoriščanju otrok v internetu, otroški prostituciji in spolnemu 
turizmu, ki vključuje otroke, zlasti z novimi pravnimi instrumenti, ki predvidevajo 
sodelovanje vseh zadevnih javnih in zasebnih subjektov, kot je navedeno tudi v 
sporočilu Komisije z naslovom „Na poti k splošni politiki o boju proti kibernetskemu 
kriminalu“;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 89
Odstavek 13

13. poziva vse institucije in države članice, da sodelujejo v boju proti spolnemu 
izkoriščanju otrok, trgovini z otroki, pedofiliji in otroški pornografiji v internetu, 
zlasti z novimi pravnimi instrumenti, ki predvidevajo sodelovanje vseh zadevnih 
javnih in zasebnih subjektov, kot je navedeno tudi v sporočilu Komisije z naslovom 
„Na poti k splošni politiki o boju proti kibernetskemu kriminalu“;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 90
Odstavek 13

13. poziva vse institucije in države članice, da sodelujejo v boju proti trgovini z otroki, 
spolnemu turizmu, ki vključuje otroke, pedofiliji in otroški pornografiji v internetu, 
zlasti z novimi pravnimi instrumenti, ki predvidevajo sodelovanje vseh zadevnih 
javnih in zasebnih subjektov, kot je navedeno tudi v sporočilu Komisije z naslovom 
„Na poti k splošni politiki o boju proti kibernetskemu kriminalu“; opozarja na uvodno 
izjavo E svojega priporočila z dne 16. novembra 2006 o boju proti trgovini z ljudmi –
celostni pristop in predlogi za akcijski načrt, ki poziva k cilju, da se v naslednjih 
desetih letih število žrtev trgovine z ljudmi zmanjša za polovico, pri čemer je splošni 
cilj, da se ta oblika kaznivega dejanja čim prej in v čim večjem obsegu odpravi;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlagata Stavros Lambrinidis in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 91
Odstavek 13 a (novo)

13a. poziva tudi Komisijo, da podpre hitro ratifikacijo protokola h Konvenciji ZN o 
otrokovih pravicah o prodaji in prostituciji otrok in otroški pornografiji;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 92
Odstavek 13 a (novo)

13a. poziva vse institucije EU in države članice, da žrtvam trgovine z ljudmi zagotovijo 
popolno zaščito in pomoč, s posebnim poudarkom na iskanju ustreznih trajnih 
rešitev za otroke, ki so žrtve trgovine z ljudmi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 93
Odstavek 13 a (novo)

13a. poziva vse institucije in države članice, da sodelujejo v boju proti trgovini z otroki za 
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vse oblike izkoriščanja, vključno z delom (npr. otroškim delom1, prisilnim delom, 
služabništvom v družini, suženjstvom, služenjem zaradi zadolženosti in beračenjem), 
prisilnimi porokami, posvojitvami in nedovoljenimi dejavnostmi (npr. preprodaja 
drog, žeparstvo); spolnim izkoriščanjem in prostitucijo itd.;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 94
Odstavek 14

14. podpira zavezo Komisije, ki skupaj z glavnimi družbami, ki izdajajo kreditne kartice, 
preučuje tehnične možnosti za izključitev spletnih strani, ki prodajajo material z otroško 
pornografijo prek elektronskih sredstev, iz spletnega plačilnega sistema, ali uvedbo 
drugih omejitev; prav tako poziva druge gospodarske subjekte, kot so banke, 
menjalnice, ponudniki internetnih storitev in upravljavci iskalnikov, da dejavno 
sodelujejo pri boju proti otroški pornografiji in drugim oblikam komercialnega 
izkoriščanja otrok;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hanna Foltyn-Kubicka

Predlog spremembe 95
Odstavek 14 a (novo)

14a. poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo prizadevanje za preprečevanje 
škodljivih vplivov na otroke, zlasti z omejevanjem javnega prikazovanja 
pornografije, ki je lahko dostopna otrokom, v evropskih mestih;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 96
Odstavek 14 a (novo)

14a. poziva države članice in ponudnike internetnih storitev ter družbe, ki upravljajo 
iskalnike, in policijo, da uporabljajo tehnologijo za blokiranje, s katero internetnim 
uporabnikom preprečijo dostop do nezakonitih strani, povezanih s spolnim 
izkoriščanjem otrok, in preprečijo dostop javnosti do gradiva, ki prikazuje spolno 
zlorabo otrok;

                                               
1 Konvencija ILO št. 182 o najhujših oblikah otroškega dela trgovino z otroki neposredno obravnava kot eno od 
takšnih najhujših oblik izkoriščanja.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 97
Odstavek 15

15. v interesu varstva otrokovih pravic priporoča ustanovitev ustreznega in učinkovitega 
sistema za urejanje, ki zadeva ponudnike dostopa, medije (zasebne in javne televizije, 
oglaševalske agencije, novinarje, videoigre, mobilno telefonijo in internet) ter 
industrijo, katerega cilj je zlasti prepoved prenosa škodljivih podob in vsebin 
(vključno s pojavom elektronskega nadlegovanja) ter trženja nasilnih videoiger, ki 
škodijo psihofizičnemu razvoju otroka, če spodbujajo nasilje in seksizem;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 98
Odstavek 15

15. priporoča ustanovitev ustreznega in učinkovitega sistema za urejanje, z dialogom, ki 
zadeva ponudnike dostopa, zasebne in javne televizije ter industrijo, katerega cilj je zlasti 
ocena, ali je mogoče prepovedati prenos škodljivih podob in vsebin (vključno s pojavom 
elektronskega nadlegovanja) ter trženja nasilnih videoiger, ki lahko škodijo 
psihofizičnemu razvoju otroka, če spodbujajo nasilje;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 99
Odstavek 15

15. priporoča ustanovitev ustreznega (črtano) učinkovitega in sorazmernega sistema za 
urejanje, ki zadeva ponudnike dostopa, zasebne in javne televizije ter industrijo, 
katerega cilj je zlasti prepoved prenosa škodljivih podob in vsebin (vključno s
pojavom elektronskega nadlegovanja) ter trženja nasilnih videoiger, ki škodijo 
psihofizičnemu razvoju otroka, če spodbujajo nasilje;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 100
Odstavek 15

15. priporoča ustanovitev ustreznega in učinkovitega sistema za urejanje, ki zadeva 
ponudnike dostopa, zasebne in javne televizije ter industrijo, katerega cilj je zlasti 
prepoved prenosa škodljivih podob in vsebin (vključno s pojavom elektronskega 
nadlegovanja) ter trženja nasilnih videoiger, ki škodijo psihofizičnemu razvoju otroka, 
če spodbujajo nasilje; z zaskrbljenostjo opozarja na vedno večjo težavo izmenjave 
večpredstavnostnih sporočil (MMS) s pornografskimi podobami ali podobami v zvezi 
z zlorabo otrok;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagata Stavros Lambrinidis in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 101
Odstavek 15

15. priporoča ustanovitev ustreznega in učinkovitega sistema za urejanje, ki zadeva 
ponudnike dostopa, zasebne in javne televizije ter industrijo, katerega cilj je zlasti 
prepoved prenosa škodljivih podob in vsebin (vključno s pojavom elektronskega 
nadlegovanja) ter trženja nasilnih videoiger, ki škodijo psihofizičnemu razvoju otroka, 
če spodbujajo nasilje; izraža svojo podporo za varnejši internetni program v zvezi z 
izvajanjem operativnih in tehničnih ukrepov za spodbujanje varnejše uporabe 
interneta, zlasti s strani otrok;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 102
Odstavek 15 a (novo)

15a. opozarja, da je bila sedanjemu evropskemu sistemu za starostno razvrstitev 
računalniških iger in videoiger (PEGI) nedavno dodana posebna oznaka za spletne 
igre; meni, da morajo Komisija in države članice spodbujati ter bolj podpirati takšno 
samoregulacijo pri označevanju iger, da se zagotovi boljša zaščita mladoletnikov 
pred neprimerno vsebino ter obveščajo starši o mogočih tveganjih, povezanih z 
igrami, ter jih opozarjati z dobrimi zgledi;

Or. sv



AM\681906SL.doc 31/66 PE 393.850v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlagata Stavros Lambrinidis in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 103
Odstavek 15 a (novo)

15a. pozdravlja začetek izvajanja evropskega okvira za varnejšo uporabo mobilnih 
telefonov s strani mladoletnikov in otrok, ki je bil sprejet kot samoregulativen 
kodeks med vodilnimi podjetji v tem sektorju in EU, sledilo pa mu bo sprejetje 
ustreznih nacionalnih samoregulativnih kodeksov; poudarja, da ta okvir pomeni 
prvi pomemben korak k zagotavljanju zaščite mladoletnikov pred posebnimi 
nevarnostmi, ki jih povzroča uporaba mobilnih telefonov, vendar pa je bistveno, da 
Komisija stalno spremlja in ocenjuje izvajanje okvira na nacionalni ravni s ciljem 
oceniti njegove rezultate in preučiti potrebo po sprejetju zakonodajne pobude 
Skupnosti;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagata Stavros Lambrinidis in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 104
Odstavek 15 b (novo)

15b. poudarja, da se je v vseh državah članicah zaskrbljujoče povečal pojav mladoletnega 
prestopništva, ki vključuje mladoletne storilce in, v večini primerov, žrtve, kar so 
razmere, ki zahtevajo celovito politiko ne le na nacionalni ravni, ampak tudi na 
ravni Skupnosti; zato kot nujni ukrep priporoča, da se nemudoma opravi 
verodostojna raziskava o težavi in nato oblikuje okvirni program na ravni 
Skupnosti, ki bo združil ukrepe na podlagi treh smernic: preventivni ukrepi, ukrepi 
za socialno vključenost mladoletnih prestopnikov ter ukrepi za sodno in zunajsodno 
posredovanje;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 105
Odstavek 15 a (novo)

15a. poziva države članice, da postrožijo nadzor nad vsebino televizijskih programov, ki 
se predvajajo v času največjega števila otroških gledalcev, ter pripomorejo k 
starševskemu nadzoru z zagotavljanjem ustreznih in enotnih informacij o 
televizijskih programih; 

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 106
Odstavek 15 a (novo)

15a. poudarja, da je treba bolje preučiti dolgoročne rešitve za zlorabe otrokovih pravic, 
treba je spodbujati zdravo okolje za otrokove potrebe, ki mora vključevati pregled 
pravice množičnih medijev, da imajo popoln dostop do otrok, in pravice otroka, da 
ima popoln dostop do množičnih medijev;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 107
Odstavek 16

15. v okviru prihodnje strategije poziva k oblikovanju načrta za preprečevanje kriminala 
med mladoletniki, pojava nadlegovanja v šoli in drugega škodljivega obnašanja, pri 
čemer so v šolah in drugih javnih ustanovah v to prizadevanje poleg družin otrok 
vključene tudi druge osebe;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 108
Odstavek 16

16. poziva države članice, da oblikujejo obsežen načrt za preprečevanje kriminala med 
mladoletniki in pojava nadlegovanja v šoli, ki bi povezal zlasti družine, šole in 
socialne službe, ki podpirajo družine; ter priporoča izmenjavo dobre prakse med 
državami članicami;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 109
Odstavek 16

16. poziva k oblikovanju načrta za preprečevanje kriminala med mladoletniki in pojava 
nadlegovanja v šoli ter posebne težave obstoja mladostniških tolp, ki bi povezal zlasti 
družine, šole in socialne organizacije;
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Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 110
Odstavek 16

16. poziva k oblikovanju načrta za preprečevanje kriminala med mladoletniki in pojava 
nadlegovanja v šoli, ki bi povezal zlasti družine, (črtano) šole in mlade, s poudarkom 
na zagotavljanju priložnosti in spodbujanju dejavnega sodelovanja mladih v družbi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 111
Odstavek 16

16. poziva k oblikovanju načrta za preprečevanje kriminala med mladoletniki in pojava 
nadlegovanja v šoli, ki bi povezal zlasti družine in šole ter mlade;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 112
Odstavek 16

16. poziva k oblikovanju načrta za preprečevanje kriminala med mladoletniki in pojava 
nadlegovanja v šoli, ki bi povezal zlasti družine in šole ter športna in mladinska 
središča;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ona Juknevičienė

Predlog spremembe 113
Odstavek 16 a (novo)

16a. poziva države članice, da nujno omogočijo, da so otrokom 24 ur na dan na voljo 
različne oblike psihološke pomoči in da je na vsaki šoli zaposlen usposobljen otroški 
psiholog, ki zagotavlja učinkovito psihološko pomoč otrokom, ki so žrtve nasilja;

Or. lt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 114
Odstavek 16 a (novo)

16a. poziva k vzpostavitvi varnih, zadostno oglaševanih, zaupnih in dostopnih 
mehanizmov za otroke, njihove zastopnike in druge za prijavo nasilja nad otroki. Vsi 
otroci, vključno z otroki v vzgojno-varstvenih ustanovah in pravosodnih institucijah, 
morajo vedeti za obstoj mehanizmov za pritožbe;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 115
Odstavek 16 a (novo)

16a. poziva k prizadevanju, da se odpravita prodaja ter uživanje drog in alkohola v 
izobraževalnih ustanovah in njihovi bližini ter da se otrokom zagotovijo informacije 
o nevarnosti, ki jo predstavljajo;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 116
Odstavek 17

16. želi, da države članice predvidijo sistem dostopa do informacij o obsodbah zaradi 
zlorabe otrok, zlasti zato, da se bodo osebe, obsojene zaradi spolne zlorabe, 
obravnavale kot neprimerne za delo z otroki in da se jim bo lahko, nazadnje po vsej 
Uniji, onemogočil dostop do opravljanja nekaterih poklicev, ki vključujejo stik z 
otroki1; meni, da je pomembno uvesti ukrepe za preprečitev ponovitve kaznivega 
dejanja, na primer če oseba, obsojena za spolne delikte nad otroci, potuje v tujino; v 
zvezi s tem pozdravlja napredek Sveta na področju izmenjave informacij o 
nacionalnih kazenskih obsodbah med državami članicami in želi, da Svet hitro 
zagotovi medsebojno povezovanje nacionalnih kazenskih registrov v obliki evropske 
mreže;

Or. sv

                                               
1 V skladu z zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta z dne 1. junija 2006 o prepovedi, ki so posledica 
obsodb za spolne delikte nad otroci (UL 298 E, 8.12.2006, str. 220).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 117
Odstavek 17

17. poziva države članice, da predvidijo sistem dostopa do ustreznih informacij o 
obsodbah zaradi zlorabe otrok (črtano); v zvezi s tem pozdravlja napredek Sveta na 
področju izmenjave informacij o nacionalnih kazenskih obsodbah med državami 
članicami in poziva Svet, da hitro zagotovi medsebojno povezovanje ustreznih
nacionalnih kazenskih registrov v obliki evropske mreže;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 118
Odstavek 17 a (novo)

17a. zahteva, da države članice opredelijo enotno razumevanje tega, kaj se šteje kot 
zloraba otrok, glede na to, da imajo različno zakonodajo, na primer v zvezi s 
starostjo za privolitev;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 119
Odstavek 18

18. zahteva, da se spolni turizem, ki vključuje otroke, obravnava kot kaznivo dejanje v 
vseh državah članicah in da ga ureja kazensko pravo, ki ni vezano na državno ozemlje, 
v skladu z izbirnim Protokolom h Konvenciji ZN o otrokovih pravicah o prodaji in 
prostituciji otrok in otroški pornografiji; poziva tudi, da Europol dobi pooblastila za 
sodelovanje s policijski silami držav članic in držav, ki jih zadeva tovrstni turizem, za 
sprožanje preiskav za ugotavljanje, kdo so storilci takšnih kaznivih dejanj; poziva tudi, 
da se za žrtve spolnega izkoriščanja, ki so se osvobodile svojih izkoriščevalcev, 
predvidijo ustrezni ukrepi za njihovo rehabilitacijo in vključitev v družbo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 120
Odstavek 18

17. zahteva, da se spolni turizem, ki vključuje otroke, obravnava kot kaznivo dejanje v 
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vseh državah članicah in da se vsakega državljana EU, ki stori kaznivo dejanje v 
tretji državi, obravnava v skladu z enotnim sklopom kazenskih predpisov, ki niso 
vezani na državno ozemlje in veljajo po vsej EU; poziva, da Europol dobi pooblastila 
za sodelovanje s policijski silami držav članic in držav, ki jih zadeva tovrstni turizem, 
za sprožanje preiskav za ugotavljanje, kdo so storilci takšnih kaznivih dejanj; meni, da 
je treba ustanoviti delovna mesta evropskih kontaktnih oseb, da sprožijo kazenski 
pregon kaznivih dejanj in so dejavni pri zmanjšanju povpraševanja; poziva k 
predložitvi obsežnejših informacij o spolnem turizmu, ki vključuje otroke, v državah 
članicah;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 121
Odstavek 18

18. zahteva učinkovito zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem, vključno s tem, da se 
spolni turizem, ki vključuje otroke, obravnava kot kaznivo dejanje v vseh državah 
članicah in da ga ureja kazensko pravo, ki ni vezano na državno ozemlje, ter da 
Europol dobi pooblastila za sodelovanje s policijski silami držav članic in držav, ki jih 
zadeva tovrstni turizem, za sprožanje preiskav za ugotavljanje, kdo so storilci takšnih 
kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 122
Odstavek 18 a (novo)

18a. poziva Komisijo in države članice, da preučijo vlogo, ki jo ima povpraševanje pri 
spolnem izkoriščanju otrok in drugih oblikah izkoriščanja otrok; ko je ta 
ugotovljena, poziva k sprejetju ukrepov za zmanjšanje takšnega povpraševanja, med 
drugim s kampanjami, ki so namenjene javnosti; obravnava trgovino z otroki kot 
obliko organiziranega kriminala in zato poziva k skupnemu prizadevanju držav 
članic za boj proti takšnim kaznivim dejanjem; poziva države članice, da dajo 
prednost pravici otrok do zaščite;

Or. sv
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Stavros Lambrinidis in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 123
Odstavek 18 a (novo)

18a. poziva vse države članice, ki še niso ratificirale Protokola o preprečevanju, zatiranju 
in kaznovanju trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki (Protokol iz Palerma), 
da to naredijo ter da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev zaščite otrok, ki 
so žrtve trgovine z ljudmi, med drugim z omogočanjem, da žrtve trgovine z ljudmi 
začasno ali stalno ostanejo na njihovem ozemlju;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 124
Odstavek 18 a (novo)

18a. zahteva, da morajo vse države članice trgovanje s spolnimi uslugami otroka (tj. 
mladoletnika) obravnavati kot kaznivo dejanje v skladu s členom 1 izbirnega 
Protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah o prodaji in prostituciji otrok in otroški 
pornografiji; države morajo prepovedati prodajo otrok, prostitucijo otrok in otroško 
pornografijo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 125
Odstavek 18 b (novo)

18b. spolno izkoriščanje otroka bi se moralo obravnavati kot posilstvo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 126
Odstavek 18 c (novo)

18c. poziva vse države članice, da priznajo, da so deklice nesorazmerno zastopane med 
spolno izkoriščanimi otroki in da mora zato prizadevanje proti spolnemu 
izkoriščanju otrok upoštevati vidik spola;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 127
Odstavek 18 d (novo)

18d. ozaveščanje javnosti je bistveno pri boju proti povpraševanju potrošnikov po 
prostituciji otrok in otroški pornografiji ter proti zmanjšanju tega povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 128
Odstavek 18 e (novo)

18e. priznanje, da so odnosi med spoloma pri dekletih in fantih v zgodnjih obdobjih 
življenja pogoj za enakost spolov v drugih življenjskih obdobjih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 129
Odstavek 19

19. poziva, da se odvzem prostosti otroka uporabi kot zadnja možnost in za čim krajši 
čas ter, da se predvidijo kazni, ki nadomeščajo zaporne kazni, (črtano) ob 
upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da se otroci obravnavajo na način, ki spodbuja 
njihov občutek dostojanstva in vrednosti, ter dobijo priložnost za prevzem odgovorne 
vloge v družbi, vključno z ukrepi prevzgoje za njihovo prihodnjo vključitev v 
socialno in poklicno okolje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 130
Odstavek 19

19. poziva, da se za mladoletnike, ki so storili kaznivo dejanje, primerno glede na resnost 
storjenega prekrška predvidijo kazni, ki nadomeščajo zaporne kazni, kot so 
skupnostne službe za mlade; poziva tudi k izobraževalnim ukrepom za zagotovitev 
prihodnje vključitve v socialno in poklicno okolje; meni, da mora biti cilj ukrepov 
prevzgoje med drugim, da mladim zagotovijo znanje in sredstva, ki jih potrebujejo za 
obvladovanje dejanskih razmer, v katerih morajo živeti, kar pomeni, da jim je treba 
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pojasniti njihovo odgovornost do spoštovanja pravic drugih ter njihovo odgovornost 
do upoštevanja predpisov in pravil, ki jih določa družba; meni, da je za to, da se 
mladi lahko razvijejo v odgovorne posameznike, bistveno, da se jih vključi in se jim 
zagotovi pravica do vpliva na svoje razmere in vprašanja, ki jih zadevajo;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 131
Odstavek 19

19. poziva, da se za mladoletnike (črtano) predvidijo kazni, ki nadomeščajo zaporne 
kazni, in da se v vseh primerih zagotovijo ukrepi za prevzgojo za njihovo prihodnjo 
vključitev v socialno in poklicno okolje ob upoštevanju potrebe po seznanjanju 
mladoletnikov z njihovimi pravicami in dolžnostmi; poziva k razvoju stanovanjskih 
objektov za otroke, ki se srečujejo s težavami ali socialnimi spori, ter k vzpostavitvi 
dejanskih priložnosti za socialno vključitev in dostop do trga dela, vključno s 
predhodnim usposabljanjem;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 132
Odstavek 19

19. poziva, da se za mladoletnike sorazmerno glede na resnost storjenega prekrška 
predvidijo kazni, ki nadomeščajo zaporne kazni, in da se v vseh primerih zagotovijo 
ukrepi za prevzgojo za njihovo prihodnjo vključitev v socialno in poklicno okolje ob 
upoštevanju potrebe po seznanjanju mladoletnikov z njihovimi pravicami in 
dolžnostmi, pri čemer je treba poudariti, da je treba ukrep pridržanja mladoletnih 
storilcev uporabiti le kot zadnjo možnost in za čim krajši čas;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 133
Odstavek 19 a (novo)

19a. ugotavlja, da starost za kazensko odgovornost zdaj ni enaka v vseh državah članicah 
EU, in bi podprl prizadevanje EU za enotne smernice v zvezi s tem, da se zagotovi, 
da se starost za kazensko odgovornost ne zniža, pri čemer bi bilo zaželeno, da se v 
nekaterih državah celo zviša;
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Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 134
Odstavek 19 a (novo)

19a. poudarja potrebo, da se pravosodnim delavcem na področju pravosodja za 
obravnavo mladoletnikov (sodnikom, odvetnikom, socialnim delavcem in policistom) 
zagotovi ustrezno usposabljanje;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 135
Odstavek 19 b (novo)

19b. želi, da se na Evropskem sodišču za človekove pravice ustanovi specializiran oddelek 
za otrokove pravice;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 136
Odstavek 19 a (novo)

19a. zahteva, da Komisija in države članice priznajo, da na tisoče otrok ulice pomeni 
resno socialno vprašanje, ki krši določbe Konvencije ZN o otrokovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 137
Odstavek 19 b (novo)

19b. poziva države članice, da izvajajo stroge ukrepe za prepoved vseh različnih oblik 
izkoriščanja otrok, vključno z izkoriščanjem za prostitucijo ali druge oblike spolnega 
izkoriščanja, prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali prakse, podobne suženjstvu ali 
služabništvu, uporabo otrok za beračenje, nezakonite dejavnosti, šport in podobne 
dejavnosti, nedovoljene posvojitve, prisilne poroke ali katere koli druge oblike 
izkoriščanja;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 138
Odstavek 20

20. poziva k temu, da se obravnava težava mednarodnih ugrabitev mladoletnikov, ki so 
pogosto predmet sporov med starši po ločitvi ali razvezi, pri čemer je treba v vseh 
okoliščinah prednostno upoštevati največjo korist otroka;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 139
Odstavek 20

20. poziva k temu, da se obravnava težava mednarodnih ugrabitev mladoletnikov, ki so 
pogosto predmet sporov med starši po ločitvi ali razvezi, pri čemer je treba vedno 
upoštevati največjo korist otroka;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 140
Odstavek 20 a (novo)

20a. člen 3 Konvencije ZN o otrokovih pravicah določa, da morajo biti „[p]ri vseh 
dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za 
socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, [...] otrokove 
koristi glavno vodilo“. Besedilo Haaške konvencije o ugrabitvi otrok kaže, da se 
otrokove koristi razumejo kot hitra vrnitev po ugrabitvi. Vendar otrokove koristi 
zajemajo več kot le hitro vrnitev, na primer varno neposredno fizično okolje, ljubeče 
okolje, podpirajočo in prilagodljivo družinsko strukturo, primerno vlogo staršev, ki 
je otroku vzor, stalnost vzgoje in nege ter dostojne življenjske razmere. Haaška 
konvencija o ugrabitvi otrok teh meril ne upošteva. Ne upošteva na primer, kdo je 
tisti od staršev, ki je otroka ugrabil, ali ima otrok zagotovljeno primerno nego, 
koliko je otrok star, koliko časa je otrok preživel v drugi državi, ali otrok hodi v šolo 
in ima tam prijatelje itd. Iz tega lahko sklepamo, da kljub „dobrim“ namenom 
Haaške konvencije o ugrabitvi otroka in nove Bruseljske uredbe II (Uredba (ES) 
št. 2201/2003) otrokove pravice pogosto niso dobro zaščitene. poziva Komisijo, da 
sprejme ukrepe za zagotovitev boljše zaščite otrokovih pravic tudi na tem področju 
ter pripravi predloge v zvezi s tem;
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Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 141
Odstavek 20 a (novo)

20a. zahteva, da Komisija izvede študijo v zvezi z različnimi stališči držav članic glede 
starosti za kazensko odgovornost; njihovega obravnavanja mladih storilcev in 
njihovih učinkovitih strategij za preprečevanje mladoletnega prestopništva;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Stavros Lambrinidis in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 142
Odstavek 21

21. poziva k hitri uvedbi ustreznih ukrepov za iskanje izginulih otrok; pozdravlja posebno 
evropsko telefonsko številko za izginule otroke in podobno akcijo nevladnih 
organizacij ter spodbuja Komisijo, da podpre ustanovitev evropskega klicnega 
centra za otroke in mlade s težavami;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 143
Odstavek 21

21. poziva k hitri uvedbi ustreznih ukrepov za iskanje izginulih in ugrabljenih otrok, 
vključno z uporabo schengenskega informacijskega sistema, da se prepreči 
prečkanje meje;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 144
Odstavek 21 a (novo) za naslovom

21a. poziva institucije EU in države članice, da izvajajo resolucije Generalne skupščine 
Združenih narodov A/RES/46/121, A/RES/47/134 in A/RES/49/179 o človekovih 
pravicah in skrajni revščini, A/RES/47/196 o razglasitvi mednarodnega dneva boja 
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proti revščini in A/RES/50/107 o praznovanju mednarodnega leta za izkoreninjenje 
revščine in razglasitvi prvega desetletja ZN za izkoreninjenje revščine ter dokumente 
Ekonomsko-socialnega odbora ZN E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, 
E/CN4/1987/SR.29 in E/CN.4/1990/15 o človekovih pravicah in skrajni revščini, 
E/CN.4/1996/25 o pravici do razvoja ter E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 o 
uresničevanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 145
Odstavek 21 a (novo)

21a. poudarja, da je treba za dolgoročno rešitev glede zlorabe otrokovih pravic spodbujati 
zdravo družinsko okolje za otroke;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 146
Odstavek 22

22. opozarja, da v Evropski uniji 19 % otrok živi pod pragom revščine, zato je treba 
predvideti (črtano) ukrepe pomoči, ki so prilagojeni potrebam otrok, zlasti za njihove 
družine;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 147
Odstavek 22

22. opozarja, da v Evropski uniji 19 % otrok živi pod finančnim pragom revščine, zato je 
treba predvideti primerne ukrepe pomoči, zlasti za finančno podporo njihovih družin;
poudarja, da so otroci lahko prikrajšani tudi zaradi slabih odnosov, če družina 
razpade ali če poklicno in družinsko življenje nista ustrezno usklajena, kot je 
poudarjeno v nedavnem poročilu UNICEF, ter zato poziva k večji moralni podpori 
in podpori odnosov v družinah, vključno z boljšo uskladitvijo poklicnega in 
družinskega življenja;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 148
Odstavek 22

22. opozarja, da v Evropski uniji 19 % otrok živi pod pragom revščine, zato je treba 
predvideti primerne ukrepe pomoči, zlasti za podporo njihovih družin, ter poziva 
države članice, da sprejmejo ambiciozne in uresničljive cilje za zmanjšanje – in 
končno izkoreninjenje – revščine otrok ter te cilje povežejo s posebnimi strategijami 
in časovnimi razporedi za njihovo doseganje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 149
Odstavek 22 a (novo)

22a. poziva Komisijo, da združi strategije, ki posebej obravnavajo revščino otrok, 
brezposelnost mladih in socialno vključenost manjšin, iz vseh ustreznih razvojnih 
strategij, vključno s strateškimi dokumenti in usmeritvenimi programi za 
zmanjševanje revščine;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 150
Odstavek 22 a (novo)

22a. poziva države članice in institucije EU, da sprejmejo opredelitev skrajne revščine v 
smislu odsotnosti temeljnih pravic in možnosti za izpolnjevanje posameznih 
odgovornosti v skladu s poročilom Wresinskega1, glede na katerega je „prekarnost 
[...] odsotnost ene ali več oblik varnosti, zlasti varnosti zaposlitve, ki posameznikom 
in družinam omogoča izvajanje poklicnih, družinskih in socialnih odgovornosti ter 
uživanje temeljnih pravic. Negotovost, ki iz tega izhaja, ima lahko različne obsege 
ter različno hude ali odločilne posledice. Povzroča skrajno revščino, če vpliva na več 
področij posameznikovega obstoja, postane dolgotrajna, ponovno ogroža 
posameznikove možnosti za obvladovanje njegovih odgovornosti in za ponovno 
pridobitev pravic v bližnji prihodnosti“;

Or. fr

                                               
1 Francoski Ekonomsko-socialni odbor, poročilo „Skrajna revščina ter gospodarska in socialna negotovost“, 
Uradni list Francoske republike, 28. februar 1987.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 151
Odstavek 22 b (novo)

22b. zahteva, da zadevne institucije omogočijo otrokom, da resnično prispevajo k boju 
proti revščini; v prizadevanju za učinkovitejši boj proti revščini otrok zahteva, da se 
vsem zainteresiranim, vključno z najrevnejšimi otroki, zagotovi resnično dejavna 
vloga pri načrtovanju, vzpostavljanju in vrednotenju takšnih načrtov za 
izkoreninjenje skrajne revščine;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 152
Odstavek 23

23. vztraja pri tem, da mora postati komercialno spolno izkoriščanje otrok, tj. trgovina z 
otroki za namene spolnega izkoriščanja, otroške pornografije in otroškega spolnega 
turizma, eden glavnih ciljev strategije, zlasti ob upoštevanju ciljev novega tisočletja 
Združenih narodov; poudarja, da je revščina pogosto eden od številnih razlogov za 
pojav socialne izključenosti, diskriminacije in ogrožanja otrok; vendar meni, da 
komercialno spolno izkoriščanje otrok dejansko izvira iz povpraševanja po spolnosti 
z otroki in organiziranega kriminala, pri katerem se izkoriščajo okoliščine, v katerih 
so ogroženi otroci;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Michael Cashman

Predlog spremembe 153
Odstavek 23

23. vztraja pri tem, da mora postati boj proti revščini otrok eden glavnih ciljev strategije 
za ukrepanje v Evropski uniji in zunaj nje – zlasti ob upoštevanju razvojnih ciljev 
novega tisočletja (črtano) – ker revščina pogosto povzroča in povečuje socialno 
izključenost in številne diskriminacije;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 154
Odstavek 23

23. vztraja pri tem, da mora boj proti revščini otrok postati eden glavnih ciljev strategije –
zlasti ob upoštevanju ciljev novega tisočletja Združenih narodov – če je revščina 
pogosto vzrok za pojav socialne izključenosti ter številnih diskriminacij in 
nepravilnosti;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 155
Odstavek 23 a (novo)

23a. poziva, da se preuči zagotovitev psiho-socialnega varstva in čustvene podpore 
otrokom, ki živijo v težkih razmerah, kot so oboroženi spopadi in krizne razmere, 
razseljenim otrokom ali otrokom, ki živijo v skrajni revščini;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 156
Odstavek 23 a (novo)

23b. obžaluje, da se s tradicionalnimi metodami boja proti revščini in socialni 
izključenosti otroci prepogosto ščitijo pred bolečimi izkušnjami v družini „v njihovo 
korist“; ugotavlja, da morajo zelo revne družine v vseh državah članicah sprejemati 
zelo težke odločitve, kadar ne dobijo pomoči v smislu materialnih sredstev ali 
psihološke pomoči, ki jo potrebujejo, da ostanejo skupaj pri vzgoji otrok; poudarja, 
da sodobni pritiski, ki so posledica pojava urbanizacije in globalizacije, slabijo vezi 
med širšimi družinskimi člani, in da se zaradi nezaupanja v izjemno revne starše, ki 
je prisotno že dolgo časa, pojavljata politika in praksa, zaradi katerih se družinski 
člani ločujejo; zato poziva pristojne institucije držav članic, da zagotovijo, da bodo 
najrevnejše družine v celoti uveljavljale svoje starševske pravice, zlasti pravico do 
vzgoje otrok in pravico otrok do svojih bioloških staršev, ter poziva države članice, 
da ustavijo napotitve otrok na podlagi družbeno-gospodarskih razlogov;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 157
Odstavek 23 b (novo)

23b. poziva evropske institucije in države članice, da poskrbijo, da najrevnejši otroci in 
njihove družine, ki se vsakodnevno spopadajo s socialno izključenostjo, s svojim 
znanjem in viri sodelujejo v boju proti skrajni revščini, ter poudarja, da je v večini 
primerov najučinkovitejši način za podpiranje otrok, vključno s tistimi, ki živijo sami 
na ulicah, zagotavljanje dejavne vloge staršev in družin pri odločanju o njihovi 
prihodnosti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Martine Roure, Françoise Castex

Predlog spremembe 158
Odstavek 23 a (novo)

23a. poziva države članice, da opravljajo svojo dolžnost podpirati in varovati otroštvo, da 
bi zaščitile vse otroke pred tveganjem podhranjenosti, bolezni in zlorab, ne glede na 
socialni in/ali pravni status otrok ali njihovih staršev;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 159
Odstavek 24

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 160
Odstavek 24 a (novo)

24a. poziva Komisijo in države članice, da posebno pozornost namenijo vsem oblikam 
diskriminacije v zvezi z otroki, vključno z diskriminacijo otrok, ki imajo težave z 
učenjem (npr. disleksijo, diskalkulijo, dispraksijo) ali druge motnje;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 161
Odstavek 25

25. poziva Komisijo in države članice, da se vzpostavijo pogoji, ki bodo vsem otrokom 
omogočili dostop do vseh vrst in ravni izobraževanja in usposabljanja, po potrebi s 
sprejetjem pozitivnih ukrepov, ki bi sposobnim in zaslužnim otrokom v neugodnem 
položaju omogočili šolanje, vključno z univerzitetnim izobraževanjem in poklicnim 
usposabljanjem, ter brez katerih bi jim bil onemogočen dostop do šolanja1;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martine Roure

Predlog spremembe 162
Odstavek 25

25. poziva Komisijo in države članice, da se vzpostavijo pogoji, ki bodo vsem otrokom 
omogočili dostop do vseh vrst in ravni izobraževanja in usposabljanja, po potrebi s 
sprejetjem ukrepov za zagotavljanje enakosti, ki bi zapostavljenim skupinam 
omogočili šolanje, vključno z univerzitetnim izobraževanjem in poklicnim 
usposabljanjem, ter brez katerih bi jim bil onemogočen dostop do šolanja2;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 163
Odstavek 25 a (novo)

25a. pozdravlja obstoj številnih nevladnih organizacij in prostovoljnih delavcev, ki po 
zgledu gibanja Tapori vzpostavljajo prijateljske in solidarnostne vezi med najbolj 
prikrajšanimi otroki in otroki iz različnih socialnih okolij za boj proti skrajni 
revščini in socialni izključenosti; poziva institucije EU in države članice, da 
zagotovijo, da so tudi najrevnejši otroci upravičeni do projektov Skupnosti ter da se s 
projekti evropske prostovoljne službe zagotovi takšnim organizacijam več možnosti 
za sodelovanje z mladimi prostovoljci;

Or. fr

                                               
1 Glej odstavek 11 resolucije Evropskega parlamenta o nediskriminaciji in enakih možnostih za vse – okvirna 
strategija 2005/2191(INI)) – P6_TA (2006)0261. 
2 Glej odstavek 11 resolucije Evropskega parlamenta o nediskriminaciji in enakih možnostih za vse – okvirna 
strategija 2005/2191(INI)) – P6_TA (2006)0261. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 164
Odstavek 25 b (novo)

25b. poziva Evropsko unijo, države članice in organizirana združenja civilne družbe k 
zagotavljanju, da imajo vsi otroci možnost prispevanja svojega znanja k 
vzpostavljanju prijateljskih in družbenih odnosov, ter zlasti, da imajo vsi otroci 
dovolj visok življenjski standard za dejavno sodelovanje v družbi;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ona Juknevičienė

Predlog spremembe 165
Odstavek 25 a (novo)

25a. poziva države članice k zagotavljanju, da imajo vsi otroci možnost obiskovanja 
domov za dnevno varstvo otrok, katerih dejavnosti med drugim vključujejo
zaposlovanje otrok, pomoč pri domačih nalogah, socialno in psihološko pomoč ter 
usposabljanje v zvezi s socialnimi spretnostmi; meni, da morajo države članice 
učinkoviteje uporabiti podporo iz skladov EU za dosego tega cilja;

Or. lt

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 166
Odstavek 25 a (novo)

25a. poziva Komisijo in države članice, da določijo cilje za šolanje/vzgojo in varstvo 
otrok, starih od 0 do 3 let in od 3 do 6 let, kot temeljni način za odpravo neenakosti 
ter učinkovito uveljavljanje pravice do enakosti in preprečevanje diskriminacije; 

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 167
Odstavek 25 a (novo)

25a. poziva Komisijo in države članice, da zagotovijo vzpostavitev pogojev za 
omogočanje, da bo imel vsak otrok dostop do vseh vrst in ravni zdravstvenega 
varstva, in po potrebi sprejmejo pozitivne ukrepe, s katerimi se omogoči dostop 
zapostavljenih skupin do različnih zdravstvenih storitev, do katerih sicer ne bi mogle 
dostopati;
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Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Viktória Mohácsi

Predlog spremembe 168
Odstavek 26

26. zahteva, da so predvsem romski otroci upravičeni do ciljno usmerjenih ukrepov, zlasti 
da se konča diskriminacija, ločevanje, socialna in šolska izključenost ter izkoriščanje, 
katerega žrtve so pogosto; poziva države članice, da si prizadevajo tudi za odpravo 
prevelike zastopanosti romskih otrok v ustanovah za duševno prizadete; med drugim 
želi, da se spodbujajo kampanje za šolanje in ukrepi za znižanje števila otrok, ki 
zapustijo šolanje, ter projekti za preprečevanje in pomoč na področju zdravja, 
vključno s cepljenjem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 169
Odstavek 26

26. zahteva, da so predvsem romski otroci in otroci iz drugih narodnih manjšin 
upravičeni do ciljno usmerjenih ukrepov, zlasti da se konča diskriminacija, socialna in 
šolska izključenost ter izkoriščanje, katerega žrtve so pogosto; med drugim želi, da se 
spodbujajo kampanje za šolanje in ukrepi za znižanje števila otrok, ki zapustijo 
šolanje, ter projekti za preprečevanje in pomoč na področju zdravja, vključno s 
cepljenjem;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 170
Odstavek 26 a (novo)

26a. poziva države članice, da vsem otrokom in najstnikom v šoli in zunaj nje zagotovijo 
prilagojene in obsežne znanstvene informacije o zdravi spolnosti in reproduktivnem 
zdravju, da se lahko ti ozaveščeno odločajo o vprašanjih v zvezi z njihovim osebnim 
dobrim počutjem, vključno s preprečevanjem spolno prenosljivih okužb in virusa 
HIV/aidsa;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 171
Odstavek 27

27. zahteva, da se predvidijo ustrezni in ciljno usmerjeni ukrepi za pomoč otrokom z 
ulice, ker je večina teh otrok zelo travmatiziranih in socialno izključenih, nimajo 
dostopa do formalnega izobraževanja ali zdravstvenega varstva, so zlasti ranljivi, da 
postanejo žrtve trgovine z ljudmi, prostitucije, zasvojenosti z drogami in kriminala, 
ali so pogosto prisiljeni beračiti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 172
Odstavek 27

27. meni, da mora postati cilj EU zagotavljanje, da v EU ne bo brezdomnih otrok ali 
otrok z ulice; zahteva, da se predvidijo ustrezni ukrepi za pomoč brezdomnim 
otrokom in otrokom z ulice, ki so pogosto prisiljeni beračiti in ki bi lahko hitro postali 
žrtve izkoriščanja ali trgovine z ljudmi;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 173
Odstavek 27

27. zahteva, da se predvidijo ustrezni ukrepi za pomoč otrokom z ulice, ki so pogosto 
prisiljeni beračiti in so žrtve izkoriščanja ali trgovine z ljudmi;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 174
Odstavek 28

28. zahteva, da se med prednostne naloge strategije vključi sprejetje usklajenega sklopa 
ukrepov, katerih namen je zagotavljanje, da lahko invalidni otroci vedno uveljavljajo 
svoje pravice, da se izogne vsem oblikam diskriminacije ter se spodbuja njihovo šolsko, 
socialno in poklicno vključevanje v vseh obdobjih njihovega življenja;
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Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 175
Odstavek 28 a (novo)

28a. poziva Evropsko unijo, države članice in organizirana združenja civilne družbe, da 
zagotovijo vsem otrokom možnost sodelovanja v skupinah ali združenjih za otroke, 
kjer se lahko srečujejo z drugimi otroki in izmenjajo svoja mnenja; zato zahteva 
vzpostavitev podpornih ukrepov, ki jih sprejmejo odrasli, ki želijo zagotoviti, da vsak 
otrok čuti, da je del skupine in da lahko v tej skupini izrazi svoje mnenje; zato poziva 
države članice in zadevne lokalne organe, da spodbujajo projekte, katerih cilj je 
zagotavljanje takšnega izražanja mnenja otrok, kot so lokalni sveti ali parlamenti za 
otroke, pri čemer se zagotavlja sodelovanje najbolj izključenih otrok;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anna Záborská

Predlog spremembe 176
Odstavek 28 b (novo)

28b. poziva Evropsko unijo, države članice in organizirana združenja civilne družbe, da 
skupin, regij ali držav na različnih srečanjih ne zastopajo vedno isti otroci, ker so za 
zastopanje na teh srečanjih prepogosto izbrani otroci, ki so sposobni najbolje izraziti 
svoje mnenje; poziva zadevne udeležence na vseh ravneh odločanja, da poiščejo 
ustrezne načine za omogočanje izražanja mnenja najbolj izključenih otrok, pri 
čemer se skupaj z njimi vzpostavijo dolgoročni projekti z zadostnimi finančnimi 
sredstvi in človeškimi viri; poziva zadevne udeležence, da spodbujajo projekte, ki 
omogočajo srečevanje otrok iz različnih socialnih in kulturnih okolij, pri čemer se 
poudarja multidisciplinaren vidik takšnih projektov, ki prispevajo k vrhunskemu 
umetniškemu ustvarjanju, hkrati pa se spodbuja otroke pri izražanju njihovih misli 
in mnenja;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 177
Odstavek 29

29. želi preučiti možnost oblikovanja instrumenta Skupnosti glede posvojitev, s katerim 
se bo izboljšala kakovost varstva v zvezi z informacijskimi storitvami, pripravo na 
mednarodne posvojitve, obdelavo vlog za mednarodne posvojitve in storitvami po 
posvojitvi, ob upoštevanju dejstva, da vse mednarodne konvencije v zvezi z zaščito 
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otrokovih pravic zapuščenim otrokom ali sirotam priznavajo pravico do družine in 
zaščite; poziva EU, da spodbuja ukrepe za posvojitve otrok s posebnimi potrebami;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 178
Odstavek 29

29. želi preučiti možnost oblikovanja instrumenta Skupnosti glede posvojitev, ki je bil 
pripravljen v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah in drugimi pomembnimi 
mednarodnimi standardi, ob upoštevanju dejstva, da (črtano) mednarodne konvencije 
v zvezi z zaščito otrokovih pravic vsem otrokom (črtano) priznavajo pravico do 
odraščanja v družinskem okolju in varstva njihovih pravic ter posebno zaščito in 
pomoč otrokom, ki nimajo družine;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 179
Odstavek 30

30. poziva države članice, da najdejo učinkovite rešitve, s katerimi bodo zapuščenim 
otrokom in sirotam omogočile, da bodo živeli v družini ali v okolju, ki je podobno 
življenju v družini; poudarja, da mora biti dobro počutje otrok vedno 
najpomembnejše pri doseganju tega cilja, kot je določeno v Konvenciji Združenih 
narodov o otrokovih pravicah;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 180
Odstavek 30

30. poziva države članice, da za preprečevanje zapuščanja otrok in zmanjšanje števila 
napotitev zapuščenih otrok ali sirot v institucije najdejo učinkovite rešitve, vključno s 
podpiranjem staršev pri njihovi odgovornosti vzgajanja otrok in s spodbujanjem 
preučevanja rešitev za oskrbo otrok, ki bi nadomestile družino, kot so posvojitev na 
nacionalni ravni ali, kot dopolnilni ukrep, če je to največja korist otroka in tudi je 
njegova največja korist, na mednarodni ravni, ter v ta namen spodbujajo sodelovanje 
med ustreznimi organi v EU v skladu s standardi držav članic EU in ustreznimi 
mednarodnimi konvencijami;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 181
Odstavek 30

30. poziva države članice, da za zmanjšanje števila napotitev zapuščenih otrok ali sirot v 
institucije najdejo učinkovite rešitve, kot so reja, zlasti reja v izrednih primerih, in
posvojitev na nacionalni ali po potrebi mednarodni ravni, ter v ta namen v EU 
zagotovijo prost pretok otrok, ki jih je mogoče posvojiti, v skladu s standardi držav 
Unije in mednarodnimi konvencijami;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jean-Marie Cavada, Claire Gibault

Predlog spremembe 182
Odstavek 30

30. poziva države članice, da za zmanjšanje števila napotitev zapuščenih otrok ali sirot v 
institucije ali rejniške družine – ki so lahko le začasna rešitev – najdejo učinkovite
rešitve, kot so posvojitev na nacionalni ali po potrebi mednarodni ravni, ter v ta namen 
zagotovijo, da se otroci, ki jih je mogoče posvojiti, lahko posvojijo v drugi državi 
članici v skladu z določbami iz mednarodnih konvencij in držav članic EU; želi, da 
države članice in institucije EU v sodelovanju s Haaško konvencijo in Svetom 
Evrope vzpostavijo okvir za zagotavljanje preglednosti in učinkovitega spremljanja 
razvoja teh otrok, da se prepreči trgovina z otroki;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 183
Odstavek 30

30. poziva države članice, da za zmanjšanje števila napotitev zapuščenih otrok ali sirot v 
institucije najdejo učinkovite rešitve, kot so posvojitev na nacionalni ali po potrebi 
mednarodni ravni, ter v ta namen v EU zagotovijo prost pretok otrok, ki jih je mogoče 
posvojiti, v skladu s standardi držav članic EU in mednarodnimi konvencijami, ter 
poziva države članice, da zagotovijo, da se posvojitev na mednarodni ravni uporabi 
le kot zadnja možnost, pri čemer se prednostno poskušajo najti rejniki ali posvojitelji 
v domači državi otroka, ki živi v ustanovi, ob prednostnem upoštevanju največje 
koristi za otroka v zvezi s tem;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Stavros Lambrinidis in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 184
Odstavek 31

31. poudarja socialno izključenost, ki jo doživljajo mladoletni storilci kaznivih dejanj in 
ki v številnih primerih onemogoča njihovo nemoteno ponovno vključevanje v 
družbo; zato spodbuja države članice, da predvidijo ukrepe za mlade odrasle iz 
sirotišnic ali zatočišč, da bi bili upravičeni do spremljevalnih ukrepov, ki bi jim 
pomagali pri oblikovanju načrtov za njihovo poklicno prihodnost in jim olajšali 
socialno vključevanje;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 185
Odstavek 31 a (novo)

31a. poziva Komisijo in države članice, da posebno pozornost namenijo celostnemu 
izobraževanju invalidnih otrok, s čimer se zagotovi njihovo nemoteno vključevanje v 
družbo, pri čemer ti otroci še vedno obiskujejo šolo, ter izboljša strpnost zdravih 
otrok do invalidnosti in socialnih razlik;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 186
Odstavek 32

32. poziva, da se vprašanja v zvezi z diskriminacijo, socialno raznolikostjo, poučevanjem 
strpnosti v šolah, izobraževanjem v zvezi z zdravim življenjem ter alkoholom in 
uživanjem drog rešujejo odločneje;

Or. hu
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Luciana Sbarbati

Predlog spremembe 187
Odstavek 32

32. poziva, da se vprašanja v zvezi s prehrambeno vzgojo, zlorabo alkohola, drogami in 
prekomerno uporabo zdravil rešujejo odločneje;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 188
Odstavek 32

32. poziva, da se vprašanja v zvezi s prehrambeno vzgojo, preprečevanjem zlorabe
alkohola in odvisnosti od drog rešujejo odločneje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 189
Odstavek 32

32. poziva, da se vprašanja v zvezi s prehrambeno vzgojo, zlorabo alkohola in 
razširjenostjo drog ter ustreznim izobraževanjem v zvezi z osebnimi odnosi in zdravo 
spolnostjo rešujejo odločneje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hanna Foltyn-Kubicka

Predlog spremembe 190
Odstavek 32 a (novo)

32a. poudarja pomen spoštovanja narodne pripadnosti obeh staršev v mešanih zakonih, 
tudi v primeru ločene družine, zlasti če to omejuje pravico do stika z otroki;

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hanna Foltyn-Kubicka

Predlog spremembe 191
Odstavek 32 b (novo)

32b. poziva države članice, da odpravijo vse omejitve pravice staršev do stika s svojimi 
otroki, ki izhajajo iz narodnostnih razlik, zlasti v zvezi z izbiro uporabe jezika, ki ni 
uradni jezik zadevne države; meni, da mora odprava omejitev za večnacionalne 
družine, v katerih sta starša sprta, vključevati neomejeno pravico otroka in starša do 
uporabe izbranega jezika, ob ustreznem upoštevanju vseh zahtev za nadzorovanje 
srečanj, ki jih lahko določi sodišče;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ona Juknevičienė

Predlog spremembe 192
Odstavek 32 a (novo)

32a. poziva države članice, da odločneje ukrepajo proti povečevanju uživanja drog, 
drugih opojnih substanc in alkohola med otroki;

Or. lt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 193
Odstavek 32 a (novo)

32a. zahteva spremembo dokaznega pravnega bremena, da snovi, ki so prisotne v okolju 
otrok, niso škodljive za zdravje, ter da
se vse sedanje in prihodnje mejne vrednosti določijo ob upoštevanju 
dojenčkov/majhnih otrok,
se raziščejo in ocenijo okoljski vplivi na hormonski, nevrološki, psihološki in 
imunski sistem,
se uvedejo preskusi otrokom prijaznega urbanističnega in prometnega načrtovanja,
se pozitivno označujejo uvožene igrače, ki jih ne izdelujejo otroci;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 194
Odstavek 32 b (novo)

32b. opozarja na zaskrbljujoče dejstvo, da se v Evropi, zlasti med otroci, povečuje pojav 
debelosti, pri čemer poudarja, da ima v skladu z ocenami 21 milijonov otrok v EU 
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prekomerno telesno težo, ta številka pa je vsako leto večja za 400 000; poziva 
Komisijo, da predloži predloge za ureditev agresivnega in zavajajočega oglaševanja 
ter izboljša določbe o označevanju hranilne vrednosti predelane hrane, da bi 
odpravila naraščajočo težavo debelosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 195
Naslov (za odstavkom 32)

Otroci priseljencev, prosilcev za azil in beguncev

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 196
Odstavek 33

33. poziva, da se nameni posebna pozornost položaju otrok beguncev, prosilcev za azil in 
migrantov za zagotovitev, da se spoštujejo njihove pravice in obravnavajo njihove 
posebne potrebe;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 197
Odstavek 33

33. poziva, da se nameni posebna pozornost položaju otrok (črtano), ki so jih prizadele 
migracije, vključno s tistimi, katerih starši so prosilci za azil, begunci ali nezakoniti 
priseljenci, da ti otroci ne bodo trpeli zaradi negativnih posledic položaja, za katerega 
niso odgovorni;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 198
Odstavek 33

33. poziva, da se nameni posebna pozornost položaju otrok migrantov, katerih starši so 
prosilci za azil, begunci ali nezakoniti priseljenci, da bodo lahko ti otroci uveljavljali 
svoje pravice ne glede na pravni status njihovih staršev in da ne bodo trpeli zaradi 
negativnih posledic položaja, za katerega niso odgovorni;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 199
Odstavek 33

33. poziva, da se nameni posebna pozornost položaju otrok migrantov, katerih starši so 
prosilci za azil, begunci ali nezakoniti priseljenci, da ti otroci ne bodo trpeli zaradi 
negativnih posledic položaja, za katerega niso odgovorni, in da se nameni posebna 
pozornost ohranjanju enotnosti družine;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 200
Odstavek 33 a (novo)

33a. poziva, da se v okviru vseh oblik priseljevanja nameni posebna pozornost otrokom, 
ki morajo skrbeti sami zase, ker pripadniki organiziranega kriminala izkoristijo 
vsako priložnost, da pripeljejo otroke v državo z namenom njihovega izkoriščanja; 
meni, da morajo biti zato države članice pozorne in zagotavljati obstoj politike za 
zaščito otrok v vseh mogočih okoliščinah;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 201
Odstavek 33 a (novo)

33a. poziva države članice, da vsem otrokom omogočijo brezplačen ali cenovno 
sprejemljiv dostop do igralnih in športnih objektov, primernih njihovi starosti;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 202
Odstavek 33 a (novo)

33a. zahteva dostop otrok priseljencev do izobraževanja ter vzpostavitev programov in 
sredstev z medkulturnega vidika, pri čemer se posebna pozornost nameni ranljivosti 
in mladoletnikom brez spremstva, ter razvoj strategije za preprečevanje migracije 
otrok; 

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 203
Odstavek 34

34. želi, da je v okviru sprejemanja novih instrumentov na podlagi postopka soodločanja, 
na katerih bo temeljil skupen sistem za azil, zaščita otrokovih pravic na prvem mestu, 
ter da se v ta namen oblikujejo posebni ukrepi, ki upoštevajo ranljivost otrok; ter 
zagotavljajo zlasti primeren dostop otrok do azilnega sistema, navodila za postopke v 
zvezi z otroki ob upoštevanju posameznih razlogov za azil otroka v družini, ki prosi 
za azil, in širše področje uporabe za ponovno združitev družine v azilnem postopku;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 204
Odstavek 34 a (novo)

34a. opozarja na poseben položaj otrok priseljencev, ki so ločeni od obeh staršev ali 
prejšnjih zakonitih ali običajnih skrbnikov, ter poziva k preučitvi potrebe po 
primernem ukrepu EU, ki bi obravnaval pravico do pomoči vsem otrokom, ki so 
ostali sami, ter obravnaval dostop do ozemlja, imenovanje in vlogo skrbnikov, 
pravico do zaslišanja, pogoje sprejema in ukrepe za iskanje družine ter morda tudi 
trajne rešitve;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 205
Odstavek 34 a (novo)

34a. poziva države članice in njihove ustrezne organe, da si po najboljših močeh 
prizadevajo za zagotovitev, da otroci živijo v zdravem fizičnem okolju, glede na 
nesorazmeren vpliv, ki ga imajo onesnaževanje in slabe življenjske razmere na 
mlade. Ustrezno pozornost je treba nameniti tudi pogojem otrokovega učnega okolja 
in uvesti ustrezne standarde;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edit Bauer

Predlog spremembe 206
Odstavek 35

35. opozarja na poseben položaj (črtano) otrok, ki ob rojstvu niso bili registrirani, za 
katere je treba sprejeti posebne ukrepe, ki bodo vedno upoštevali največjo korist 
otroka, kot to določa zlasti Visoki komisariat Združenih narodov za begunce;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 207
Odstavek 35

35. opozarja na poseben položaj otrok brez spremstva in brez državljanstva ali otrok, ki ob 
rojstvu niso bili registrirani, za katere je treba sprejeti posebne ukrepe, ki bodo vedno 
upoštevali največjo korist otroka, kot to določata zlasti Konvencija o otrokovih 
pravicah in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 208
Odstavek 35

35. opozarja na dejstvo, da so izpostavljeni zlasti otroci brez spremstva staršev, otroci 
brez državljanstva ali otroci, ki ob rojstvu niso bili registrirani, in poziva države 
članice, da sprejmejo posebne ukrepe na podlagi zagotavljanja največjih koristi za
posameznega otroka v skladu z opredelitvijo Visokega komisariata Združenih 
narodov za begunce;
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Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 209
Odstavek 35 a (novo)

35a. poziva Komisijo, da preuči možnost podelitve državljanstva EU otrokom, rojenim v 
EU, ne glede na pravni status njihovih staršev;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martine Roure

Predlog spremembe 210
Odstavek 35 a (novo)

35a. ponovno opozarja, da mora biti upravno pridržanje otrok izredni ukrep; poudarja, 
da je v skladu s členom 37(b) Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah 
pridržanje otrok v spremstvu njihovih družin dovoljeno le v skrajnem primeru, za 
najkrajši potreben čas in le, če je takšno pridržanje v njihovo korist, ter da se 
mladoletnikov brez spremstva ne sme pridržati ali napotiti nazaj;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martine Roure

Predlog spremembe 211
Odstavek 35 b (novo)

35b. ponovno opozarja, da imajo otroci migranti pravico do izobraževanja in uživanja;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 212
Odstavek 35 a (novo)

35a. pozdravlja uvedbo varuhov otrokovih pravic ter poziva vse države članice EU, da 
pospešijo takšno uvedbo na nacionalni in lokalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 213
Naslov (novo)

Pravica otrok do obveščenosti

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 214
Odstavek 35 a (novo)

35a. poziva Komisijo in države članice, da oblikujejo učinkovit sistem za zagotavljanje, 
da se otroci doma in v šoli ter do mere, ki je primerna za njihovo starost in 
intelektualni razvoj, zavedajo svojih pravic in da lahko te pravice uveljavljajo;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 215
Odstavek 35 b (novo)

35b. opozarja na dejstvo, da je priprava in usposabljanje staršev in strokovnjakov, ki 
delajo na področju izobraževanja, ključno, da lahko otroci pridobivajo znanje in 
učinkovito uveljavljajo svoje pravice;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Magda Kósáné Kovács

Predlog spremembe 216
Odstavek 35 c (novo)

35c. opozarja na odgovornost pisnih in elektronskih medijev pri spodbujanju otrokovih 
pravic;

Or. hu
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 217
Naslov (za odstavkom 35) (novo)

Otroci in demokracija

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 218
Odstavek 35 a (novo)

35a. poudarja pravico otrok do odraščanja v svobodni in odprti družbi, v kateri se 
spoštujejo človekove pravice in svoboda izražanja ter v kateri se smrtna kazen ne 
izvaja več, zlasti za mladoletne posameznike;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 219
Odstavek 35 b (novo)

35b. poudarja, da je položaj otrok v nedemokratičnih državah zelo negotov, in poziva 
Komisijo, da upošteva to skupino ljudi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 220
Odstavek 35 c (novo)

35c. poziva Komisijo, da obravnava vprašanje povečanja politične ozaveščenosti otrok in 
mladih v tretjih državah, v katerih je demokracija omejena, da se lahko ti mladi 
razvijejo v politično ozaveščene državljane;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 221
Odstavek 35 d (novo)

35d. poziva Komisijo, da poudari pomen možnosti za prostovoljno izražanje mnenja 
mladih prek (političnih) mladinskih organizacij;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 222
Odstavek 35 e (novo)

35e. poziva Komisijo, da poudari pomen možnosti za prostovoljno izražanje mnenja 
mladih prek (političnih) mladinskih organizacij;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 223
Odstavek 35 f (novo)

35f. poziva vse države članice, da otroka, ki je bil priča nasilju v družini, obravnavajo kot 
žrtev kaznivega dejanja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 224
Odstavek 35 g (novo)

35g. poziva države članice, da ukrepajo proti zločinom iz časti, ne glede na razlog; 
homoseksualnost, verska ali spolna identiteta, dogovorjene poroke in poroke z 
mladoletniki;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 225
Naslov (za odstavkom 35) (novo)

Zdravje

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 226
Odstavek 35 h (novo)

35h. poziva države članice, da zagotovijo izobraževanje, obveščanje in svetovanje o 
spolnosti, da se poveča ozaveščenost v zvezi s posameznikovo spolnostjo ter 
preprečujejo nezaželene nosečnosti in širjenje virusa HIV/aidsa in drugih spolno 
prenosljivih bolezni; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Carlshamre

Predlog spremembe 227
Odstavek 35 i (novo)

35i. da se spodbuja dostop do različnih kontracepcijskih sredstev in obveščanje o njih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Maria Gomes

Predlog spremembe 228
Odstavek 36

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam 
članicam ter medvladni skupini L'Europe de l'Enfance, Evropski mreži nacionalnih 
otroških opazovalnic (ChildONEurope), Svetu Evrope, Odboru Združenih narodov za 
otrokove pravice, Unicefu, Mednarodni organizaciji dela, Visokemu komisariatu 
Združenih narodov za begunce in Svetovni zdravstveni organizaciji.

Or. en
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