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Förslag till resolution

Ändringsförslag från Evelyne Gebhardt

Ändringsförslag 1
Beaktandeled 4

– med beaktande av Europeiska rådets beslut i Bryssel den 21–22 juni 2007 om att göra 
stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande och av artikel 24 
i stadgan som innehåller särskilda bestämmelser om ”barnets rättigheter” och framför 
allt slår fast att ”vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga 
myndigheter eller privata institutioner, skall barnets bästa komma i främsta rummet”,
och att framför allt förverkliga barnets rätt till båda föräldrar genom en 
regelbunden personlig relation och direkt kontakt med båda föräldrarna, bland 
annat genom ökat samarbete mellan de centrala myndigheterna för bortförda barn,

Or. de

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 2
Beaktandeled 6 a (nytt)

– med beaktande av Förenta nationernas handlingsplan som antogs på den 
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internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo i september 1994,

Or. en

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 3
Beaktandeled 6a (nytt)

– med beaktande av Förenta nationernas handlingsplan som antogs på den 
internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo i september 1994,

Or. en

Ändringsförslag från Evelyne Gebhardt

Ändringsförslag 4
Beaktandeled 8a (nytt)

– med beaktande av lägesrapporten från Europaparlamentets ombudsman för barn 
som förs bort vid internationella vårdnadstvister av den 1 mars 2007, där 
Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och andra institutioner på ett 
alarmerande sätt informerades om den drastiska ökningen av bortföranden vid 
internationella vårdnadstvister,

Or. de

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 5
Beaktandeled 13

– med beaktande av den kommentar om barnens rättigheter som gjorts av EU:s nätverk 
av oberoende exporter om grundläggande rättigheter1,

Or. en

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf
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Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 6
Beaktandeled 14

– med beaktande av FN:s generalsekreterares studie om våld mot barn, vilken lades 
fram för FN:s generalförsamling den 11 oktober 2006,

Or. en

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 7
Beaktandeled 14a (nytt)

– med beaktande av Unicefs riktlinjer från september 2006 om skydd av barn som 
fallit offer för människohandel,

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 8
Beaktandeled 15a (nytt)

– med beaktande av artiklarna 34 och 35 i 1989 års konvention om barnets rättigheter 
som berör skydd av barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella 
övergrepp och förhindrande av bortföring eller försäljning av eller handel med 
barn,

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 9
Skäl A

A. Huvudsyftet med kommissionens meddelande ”Mot en EU-strategi för barnets 
rättigheter” är att främja barnets rättigheter, särskilt rätten att växa upp under trygga 
förhållanden/rätten till omvårdnad, rätten till lek och rätten till hälsa, utbildning, 
social integrering, lika möjligheter, idrott och en ren och skyddad miljö. Det bör 
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skapas ett barnvänligt samhälle där barn kan känna sig omvårdade och aktivt 
delaktiga.

Or. sv

Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 10
Skäl A

A. Huvudsyftet med kommissionens meddelande ”Mot en EU-strategi för barnets 
rättigheter” är att främja barnets rättigheter, särskilt rätten till en egen identitet, rätten 
till en familj, rätten att vara älskad, rätten till lek och rätten till hälsa, utbildning, social 
integrering, lika möjligheter, idrott och en ren och skyddad miljö. Det bör skapas ett 
barnvänligt samhälle där barn kan känna sig omvårdade och aktivt delaktiga.

Or. it

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 11
Skäl A

A. Huvudsyftet med kommissionens meddelande ”Mot en EU-strategi för barnets 
rättigheter” är att främja barnets rättigheter, särskilt rätten till en familj, rätten att vara 
älskad, rätten till lek och rätten till hälsa, utbildning, social integrering, lika 
möjligheter, idrott och en ren och skyddad miljö samt rätten att informeras om dessa. 
Det bör skapas ett barnvänligt samhälle där barn kan känna sig omvårdade och aktivt 
delaktiga.

Or. hu

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 12
Skäl Aa (nytt)

Aa. Artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna säger 
att ”varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till 
och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets 
bästa”.
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Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 13
Skäl B

B. Enligt artikel 24 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och som en av 
grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter är det viktigt att alla
barn, oavsett kön, fritt kan uttrycka sina åsikter och att dessa åsikter alltid beaktas 
i frågor som rör dem. Denna rättighet är absolut och får inte inskränkas. Former för 
att nå alla barn, även de som inte uttrycker sig på ett sätt som är lätt för vuxna att 
förstå, måste hittas. Det rör bland annat de yngsta barnen, barn med 
funktionshinder och barn med ett annat språk än det vi själva talar. 

Or. sv

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 14
Skäl B

B. Enligt artikel 24 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 12 
i FN:s konvention om barnets rättigheter är det viktigt att barnen fritt kan uttrycka 
sina åsikter och att dessa åsikter alltid beaktas i frågor som rör dem samt att åsikterna 
tillmäts betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Or. en

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 15
Skäl B

B. Enligt artikel 24 i stadgan om de grundläggande rättigheterna är det viktigt att barnen 
fritt kan uttrycka sina åsikter och att dessa åsikter alltid beaktas i frågor som rör dem 
och att detta sker på ett sätt och med medel i förhållande till barnens ålder och 
mognad.

Or. hu
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Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 16
Skäl C

C. Det är mycket viktigt att barnets rättigheter införlivas och skyddas i all EU-politik som
påverkar barn (mainstreaming).

Or. it

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 17
Skäl C

C. Det är mycket viktigt att barnets rättigheter införlivas och beaktas i all EU-politik som 
påverkar barn direkt och indirekt (mainstreaming).

Or. sv

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 18
Skäl Ca (nytt)

Ca. Föräldrars fattigdom och sociala utslagning utgör allvarliga begränsningar av 
barns tillgång till sina rättigheter. Det finns dessutom många andra faktorer som 
begränsar barns tillgång till sina rättigheter, t.ex. föräldrar som mindre väl klarar 
sin föräldraroll, krav på att barn ska ha vuxen företrädare i domstol, rätt att få 
hälsovård endast med tillåtelse från vårdnadshavare.

Or. sv

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 19
Skäl Ca (nytt)

Ca. Vuxna måste ge barnen gynnsamma villkor för att ge dem rätt att tala, så att de kan 
uttrycka sin ståndpunkt och bli hörda. Vuxna måste uppvärdera barnens fredliga 
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och vänskapliga gester och uppmuntra dem att vara tillsammans med andra barn. 
Tiden är en viktig faktor för att skapa goda förutsättningar för att lyssna och för att 
ge barn en möjlighet att yttra sig, inte enbart vid enstaka tillfällen. Vid 
finansieringen av allmänna program måste man beakta dessa krav.

Or. fr

Ändringsförslag från Hanna Foltyn-Kubicka

Ändringsförslag 20
Skäl Ca (nytt)

Ca. En normal psykisk och fysisk utveckling för barn är endast möjlig i en anda av 
kärlek, omsorg och respekt, något som bäst erbjuds under harmoniska 
familjeförhållanden.

Or. pl

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 21
Skäl Ca (nytt)

Ca. Kränkning av barnens rättigheter, våld mot barn och handel med barn för olagliga 
adoptioner, prostitution, olagligt arbete, tvångsäktenskap, tiggeri på gatan eller 
andra ändamål är fortfarande ett problem inom EU.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 22
Skäl Ca (nytt)

Ca. Alltfler barn lider av kroniska sjukdomar som neurodermit, allergier och 
luftvägssjukdomar samt av bullerbelastning.

Or. de
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 23
Skäl Cb (nytt)

Cb. Barns ekologiska rättigheter finns förankrade i FN:s barnkonvention.

Or. de

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 24
Skäl Cc (nytt)

Cc. Sverige och Österrike har tillsatt en ombudsperson för barn.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 25
Punkt 1

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ, där det tydligt klargörs att 
barn omfattas av samtliga konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter 
på samma sätt som vuxna, samt utöver det ett antal fler rättigheter, bland annat 
genom FN:s konvention om barnets rättigheter, som har formulerats utifrån barns 
och ungas särskilda förutsättningar.

Or. sv

Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 26
Punkt 1

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ, där det tydligt klargörs att 
barnets rättigheter är speciella och att de måste behandlas på ett annat sätt än allmänna 
grundläggande rättigheter, dvs. det överordnade begrepp som också omfattar barnets 
rättigheter i form av fullständiga individuella rättigheter.
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Or. it

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 27
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets slutsatser av den 23 juni där det 
fastslog att barnens rättigheter kommer att tas med som ett av Europeiska unionens 
mål i det nya ändringsfördraget.

Or. en

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 28
Punkt 2a (ny)

2a. Europaparlamentet konstaterar att barns rättigheter, såsom de framställs 
i FN:s konvention om barnets rättigheter, syftar på alla människor under 
18 års ålder och att ungdomars särskilda behov av hälsa och rättigheter i fråga om 
sexualitet och reproduktivitet måste erkännas.

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 29
Punkt 3

3. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har sjösatt ett forum som sammanför 
representanter för medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen samt 
företrädare för frivilligorganisationer och nationella och internationella organisationer 
som arbetar med barns rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att 
barnens deltagande i forumet betraktas som ett av dess huvudmål för att fullfölja 
åtagandet att göra barn delaktiga i beslutsprocesserna från och med 2007.

Or. en
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 30
Punkt 3

3. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har sjösatt ett forum som sammanför 
representanter för medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen samt 
företrädare för frivilligorganisationer och internationella organisationer som arbetar 
med barns rättigheter. Det är viktigt att även ombudsmän för barn och ungdomar 
i medlemsstaterna bjuds in att delta i detta forum. Det är också glädjande att barnen 
själva får delta i detta forum.

Or. sv

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 31
Punkt 3

3. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har sjösatt ett forum som sammanför 
representanter för medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen samt 
företrädare för frivilligorganisationer och internationella organisationer som arbetar 
med barns rättigheter. Med tanke på föräldrarnas avgörande roll när det gäller att 
sörja för barnens välfärd begär dock parlamentet att även föräldra- och 
familjeföreningar bjuds in till detta organ.

Or. en

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 32
Punkt 3

3. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har sjösatt ett forum som sammanför 
representanter för medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen samt 
företrädare för frivilligorganisationer och internationella organisationer som arbetar 
med barns rättigheter. Det är också glädjande att barnen själva får delta i detta forum. 
Det är viktigt att främja konkreta former för barns deltagande, utan att någon 
försöker påverka barnens åsikter och utan att barnen riskerar påföljder för att de 
fritt uttrycker sina åsikter, på grund av att vuxna kontrollerar deras förmåga att 
agera.

Or. es
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Ändringsförslag från Evelyne Gebhardt

Ändringsförslag 33
Punkt 4

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att skapa en 
särskild budgetpost för barnets rättigheter, så att det blir möjligt att finansiera både 
forumet och pilotprojekt såsom exempelvis ett ständigt samordningsorgan som 
består av företrädare för de centrala myndigheterna i medlemsstaterna och har 
fullmakt att kontrollera samarbetet mellan de centrala myndigheterna och vid behov 
tvinga fram ett samarbete för att minska antalet bortföranden av barn.

Or. de

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 34
Punkt 4

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att skapa en 
särskild budgetpost för barnets rättigheter, så att det blir möjligt att finansiera både 
forumet och barnens deltagande i det. Kommissionen uppmanas även att arbeta för 
att genomföra meddelandet och förbinda sig till att stödja en särskild budgetpost för 
barnens rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 35
Punkt 4

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att skapa en 
särskild budgetpost för barnets rättigheter, så att det blir möjligt att finansiera forumet 
och barnens deltagande i det samt särskilda projekt som rör barn, exempelvis det 
europeiska systemet för tidig varning för kidnappningar av barn.

Or. en



PE393.850v01-00 12/73 AM\681906SV.doc

SV

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 36
Punkt 4

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att skapa en 
särskild budgetpost för barnets rättigheter, så att det blir möjligt att finansiera både 
forumet och pilotprojekt såsom exempelvis det europeiska systemet för tidig varning 
för kidnappningar av barn och att understödja nätverk av frivilligorganisationer som 
arbetar inom detta område.

Or. en

Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 37
Punkt 4

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att skapa en 
särskild budgetpost för barnets rättigheter, så att det blir möjligt att finansiera både 
forumet och pilotprojekt samt det europeiska systemet för tidig varning för 
kidnappningar av barn.

Or. it

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 38
Punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentet efterlyser ett effektivt övervakningssystem som stöds med 
ekonomiska medel och en årlig rapport för att se till att de åtaganden som fastställts 
i meddelandet om barnets rättigheter och dem kommande strategin om barnets 
rättigheter genomförs.

Or. en
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Ändringsförslag från Lissy Gröner

Ändringsförslag 39
Punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att från 2008 vartannat år utarbeta en 
omfattande rapport om barn och ungdomar i Europeiska unionen.

Or. de

Ändringsförslag från Ona Juknevičienė

Ändringsförslag 40
Punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer att införa en hjälptelefonlinje 
för barn i hela EU och påpekar att denna tjänst måste vara gratis och tillgänglig 
dygnet runt. Medlemsstaterna uppmanas att genom olika informationsåtgärder 
informera barnen om möjligheten att använda denna tjänst.

Or. lt

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 41
Punkt 5

5. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har tillsatt en avdelningsövergripande 
grupp och utsett en samordnare för barns rättigheter, och begär att det inrättas en 
samordningsenhet i Europaparlamentet som agerar tillsammans med kommissionen, 
så att man kan koordinera och förenkla alla parlamentets initiativ och aktiviteter när 
det gäller barns rättigheter. Parlamentet hoppas att dessa organ också kan utgöra ett 
nätverk för utbyte av information och god praxis i fråga om de nationella strategiska 
planer för barn som genomförs av vissa medlemsstater.

Or. es
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 42
Punkt 5

5. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har tillsatt en avdelningsövergripande 
grupp och utsett en samordnare för barns rättigheter, och begär att det inrättas en 
samordningsenhet i Europaparlamentet, så att man kan koordinera och förenkla alla 
parlamentets initiativ och aktiviteter när det gäller barns rättigheter. Parlamentet anser
att dessa organ också bör utgöra ett nätverk för utbyte av information och god praxis 
om bland annat barns deltagande.

Or. sv

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 43
Punkt 5

5. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har tillsatt en avdelningsövergripande 
grupp och utsett en samordnare för barns rättigheter, och begär att det inrättas en 
samordningsenhet i Europaparlamentet, så att man kan koordinera och förenkla alla 
parlamentets initiativ och aktiviteter när det gäller barns rättigheter. Parlamentet 
hoppas att dessa organ också kan utgöra ett nätverk för utbyte av information och god 
praxis. Parlamentet uppmanar dessa organ att knyta direkta kontakter med barn-
och ungdomsorganisationer för att utveckla, genomföra och övervaka det 
meningsfulla och effektiva deltagandet av barn i allt beslutsfattande som rör dem.

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 44
Punkt 6

6. Europaparlamentet emotser med intresse kommissionens offentliggörande under 
2008 av dess undersökning som utvärderar befintliga EU-åtgärders inverkan på 
barns rättigheter och ett samrådsdokument som har som mål att fastställa de främsta 
prioriteringarna i EU:s framtida åtgärder när det gäller barns rättigheter i såväl den 
inre som den yttre politiken. Kommissionen uppmanas att ta hänsyn till resultaten 
från det samråd som Rädda Barnen och Plan International höll med omkring ett tusen 
barn i början av 2007. Av detta samråd framgick att de prioriterade frågorna är våld 
mot barn, diskriminering, social utestängning och rasism som drabbar barn, 
drogernas, alkoholens och rökningens effekter, prostitution, handel med barn och 
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miljöskydd1.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 45
Punkt 6

6. Europaparlamentet emotser med intresse kommissionens offentliggörande under 2008 
av ett samrådsdokument som har som mål att fastställa de främsta prioriteringarna i 
EU:s framtida åtgärder när det gäller barns rättigheter och att anta en vitbok. 
Kommissionen uppmanas att ta hänsyn till resultaten från det samråd som Rädda 
Barnen och Plan International höll med omkring ett tusen barn i början av 2007. Av 
detta samråd framgick att de prioriterade frågorna är våld mot barn, diskriminering, 
social utestängning och rasism som drabbar barn, drogernas, alkoholens och 
rökningens effekter, prostitution, handel med barn och miljöskydd2. Förutom dessa 
specifika prioriterade frågor bör strategins omfattande mål vara barnens rätt att 
delta och påverka. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utveckla en 
process där alla delaktiga intressenter, inklusive barn, kan delta i den konsultation 
som leder till EU:s strategi om barns rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 46
Punkt 6

6. Europaparlamentet emotser med intresse kommissionens offentliggörande under 2008
av ett samrådsdokument som har som mål att fastställa de främsta prioriteringarna i 
EU:s framtida åtgärder när det gäller barns rättigheter. Kommissionen uppmanas att ta 
hänsyn till resultaten från det samråd som Rädda Barnen och Plan International höll 
med omkring ett tusen barn i början av 2007. Av detta samråd framgick att de 
prioriterade frågorna är våld mot barn, diskriminering, social utestängning och rasism 
som drabbar barn, effekter av droger, alkohol, rökning och överkonsumtion av 
läkemedel, prostitution, handel med barn och miljöskydd.

Or. it

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html
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Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 47
Punkt 6a (ny)

6a. Europaparlamentet hoppas att kommissionen antar en vitbok till följd av det 
samrådsdokument som kommissionen kommer att offentliggöra 2008.

Or. it

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 48
Punkt 6b (ny)

6b. Europaparlamentet emotser med intresse kommissionens rapport om 
medlemsstaternas genomförande av 2003 års rambeslut om bekämpande av sexuellt 
utnyttjande av barn och barnpornografi.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 49
Punkt 6a (ny)

6a. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen erkänner att barn har mycket olika 
behov under olika utvecklingsstadier i sina liv, från födseln till vuxen ålder. 
Parlamentet påminner om barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och, uttryckligen, 
ungdomars rätt till upplysning och tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa och 
familjeplanering. Detta bör därför utgöra en del av den framtida strategin om 
barnets rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 50
Punkt 7

7. Europaparlamentet begär att barns rättigheter, enligt FN:s konvention om barnets 
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rättigheter, ska tas med bland de prioriterade frågorna för det fleråriga 
ramprogrammet för byrån för grundläggande rättigheter. Parlamentet begär att byrån 
så snart som möjligt ska skapa ett nätverk för samarbete med de internationella 
institutioner, i synnerhet ombudspersoner för barn, och frivilligorganisationer som 
arbetar inom detta område, så att deras erfarenheter och kunskaper tillvaratas fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 51
Punkt 8

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, byrån för grundläggande rättigheter och 
medlemsstaterna att arbeta för att förbättra insamlingen av jämförbara statistiska 
uppgifter om barnens situation i EU, om så krävs genom att utöka Eurostats mandat. 
Syftet bör vara att ta med ett större antal indikatorer som särskilt rör barn.

Or. hu

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 52
Punkt 8

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, byrån för grundläggande rättigheter och 
medlemsstaterna att i samarbete med relevanta FN-organ, internationella 
organisationer och forskningscentrum arbeta för att förbättra insamlingen av 
statistiska uppgifter om barnens situation i EU, om så krävs genom att utöka Eurostats 
mandat. Syftet bör vara att ta med ett större antal indikatorer som särskilt rör barn.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 53
Punkt 8

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, byrån för grundläggande rättigheter och 
medlemsstaterna att arbeta för att förbättra insamlingen av statistiska uppgifter om 
barnens situation i EU, om så krävs genom att utöka Eurostats mandat. Syftet bör vara 
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att utveckla och ta med ett större antal indikatorer som särskilt rör barn, exempelvis 
fattigdom och socialt utanförskap bland barn. Barnens deltagande i insamlandet av 
data bör garanteras.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 54
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att information om barnens 
rättigheter sprids till barn på ett barnvänligt sätt och med lämpliga medel. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla effektiva 
kommunikationsverktyg, inklusive en barnvänlig webbsida, för att främja 
EU:s arbete med barnens rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 55
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa ett permanent och 
gemensamt informationssystem i syfte att förbättra kunskaperna om barns situation 
i EU. Dessutom bör man skapa och främja regelbundna och stabila 
informationskanaler om barns situation i EU, såsom statistiska rapporter, studier 
och utbyte av information och god praxis.

Or. es

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 56
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet begär att barnens rättigheter integreras i EU:s yttre politik och 
åtgärder, inklusive den europeiska grannskapspolitiken och det strategiska 
partnerskapet med Ryssland, såsom fastställs i kommissionens kommande 
arbetsdokument om Europeiska unionens åtgärdsplan om barns rättigheter i yttre 
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förbindelser, samt i utvidgningsprocessen. Dessa riktlinjer bör erkännas vara
kraftfulla verktyg som ger möjlighet att främja barnens rättigheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att omvandla dessa möjligheter till specifika mål 
i EU:s och medlemsstaternas externa arbete.

Or. en

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 57
Punkt 9

9. Europaparlamentet anser att EU bör ansluta sig till Europarådets konventioner om 
barnets rättigheter och Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 
samt konventionerna om (text utgår) adoptioner, utnyttjande och sexuellt ofredande, 
och uppmanar rådet att komma med ett principiellt ställningstagande för att göra det 
möjligt för EU att delta i förhandlingar om framtida konventioner som framför allt rör 
skydd av barn.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 58
Punkt 9

9. Europaparlamentet anser att EU bör ansluta sig till FN:s konvention om barnets 
rättigheter samt till Europarådets konventioner om barnets rättigheter, till exempel 
konventionerna om utövande av barnets rättigheter, adoptioner, utnyttjande och 
sexuellt ofredande, och uppmanar rådet att komma med ett principiellt 
ställningstagande för att göra det möjligt för EU att delta i förhandlingar om framtida 
konventioner som framför allt rör skydd av barn.

Or. sv

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 59
Punkt 9

9. Europaparlamentet anser att EU bör ansluta sig till Europarådets konventioner om 
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barnets rättigheter, till exempel konventionerna om utövande av barnets rättigheter, 
adoptioner, utnyttjande och sexuellt ofredande, och uppmanar rådet att komma med ett 
principiellt ställningstagande för att göra det möjligt för EU att delta i förhandlingar 
om framtida konventioner som framför allt rör barnets rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 60
Punkt 10

10. Europaparlamentet begär att EU:s möjligheter att ansluta sig till FN:s konvention om 
barnets rättigheter och de båda tilläggsprotokollen¹ skall övervägas.

Or. sv

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 61
Punkt 11

11. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som ännu inte har tillsatt en 
barnombudsman att göra detta i enlighet med uppmaningen från FN:s kommitté för
barnets rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 62
Punkt 11

11. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som ännu inte har tillsatt en 
barnombudsman att göra detta för att främja förverkligandet av barnens rättigheter 
och genomförandet av 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 63
Punkt 11

11. Europaparlamentet beklagar att alla medlemsstater (text utgår) ännu inte tillsatt 
barnombudsmän i enlighet med 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter och 
uppmanar dem som inte har gjort det att göra det snarast. EU bör dessutom ge 
ekonomiskt och personellt stöd till det europeiska nätverket för barnombudsmän 
(ENOC) så att det får möjlighet att arbeta på ett djupare plan med frågor som rör 
barns rättigheter inom hela unionen.

Or. sv

Ändringsförslag från Hanna Foltyn-Kubicka

Ändringsförslag 64
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta 
åtgärder för att garantera att förståndshandikappade barns rättigheter tillvaratas, i 
synnerhet rätten till frihet, utbildning och tillgång till rättsväsendet, och att de 
skyddas mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

Or. pl

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 65
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att se till att barn har en effektiv 
och oberoende representation i domstol eller domstolsliknande förhandlingar som 
rör dem. Barn bör även ha en juridiskt utsedd vårdnadshavare om ingen 
ansvarsfull, kompetent och lämplig vuxen familjemedlem finns som kan uppfylla 
sådana plikter.

Or. en
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Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 66
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet betonar att eftersom de allra flesta barn, särskilt små barn, får 
omsorg inom ramen för en familj måste en strategi om barnets rättigheter innehålla 
bestämmelser som främjar familjers välfärd. Parlamentet beklagar därför att 
meddelandet inte säger något om hur familjers välfärd skulle kunna integreras i en 
strategi om barnets rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 67
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla strategier och vidta 
omfattande och övergripande åtgärder i fråga om skydd av barns rättigheter för att 
uppnå rättvisa mellan barn i olika områden och lika möjligheter för barn.

Or. es

Ändringsförslag från Martine Roure, Françoise Castex

Ändringsförslag 68
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet föreslår att Europeiska unionen definierar begreppet ”barndom
i fara” så att det avser alla barn som är offer för en social situation som äventyrar 
deras mentala och fysiska integritet och/eller utsätter dem för risken för brott, vare 
sig de är förövare eller offer.

Or. fr
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Ändringsförslag från Martine Roure, Françoise Castex

Ändringsförslag 69
Punkt 11b (ny)

11b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta initiativ 
(exempelvis informationskampanjer, utbyte av bästa praxis med mera) för att 
förebygga ”barndom i fara”, bland annat ungdomsbrottslighet.

Or. fr

Ändringsförslag från Martine Roure, Françoise Castex

Ändringsförslag 70
Punkt 11c (ny)

11c. Rätten till utbildning och fortbildning är en grundläggande social rättighet. 
Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater och kandidatländer att garantera 
denna rättighet, oavsett vilket socialt och etniskt ursprung barnet har eller vilken 
fysisk eller juridisk situation det självt eller föräldrarna befinner sig i.

Or. fr

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 71
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ändra sina nationella valsystem 
så att familjer med många barn gynnas genom ökad rösträtt.

Or. fr

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 72
Punkt 11b (ny)

11b. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ändra sina skolsystem så att 
barnen inte utsätts för pedagogiskt innehåll som inte är anpassat till deras 
utvecklingsfas. Parlamentet kräver att medlemsstaterna utan undantag respekterar 
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föräldrarnas rätt att välja den undervisning som ska ges åt barnen (artikel 26 
i allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter).

Or. fr

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 73
Punkt 11c (ny)

11c. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja projekt för gemensamt 
boende med flera generationer (hus med generationsboende, på tyska 
Mehrgenerationenhaus) för att göra det möjligt för barn att växa upp tillsammans 
med äldre och på motsvarande sätt för de äldre att kunna använda sig av ett socialt 
kontaktnätverk och göra nytta i barnens utveckling genom att dela med sig av sina 
kunskaper.

Or. fr

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 74
Rubriken (efter punkt 11)

NÅGRA PRIORITERADE FRÅGOR FÖR DEN KOMMANDE STRATEGIN OM 
BARNENS RÄTTIGHETER

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 75
Punkt 12

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att våld mot barn aldrig är försvarbart, och erinrar 
om de övergripande rekommendationerna i FN:s generalsekreterares studie om våld 
mot barn i avsikt att förhindra och reagera på alla former av våld mot barn. 
Parlamentet erkänner i synnerhet behovet att förbjuda alla former av våld mot barn, 
prioritera förebyggande politik, stärka de åtgärder som vidtas efter att våld har 
inträffat för att stödja offren, hålla förövarna till svars och stärka insamlingen och 
analysen av data om detta dolda problem.
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Or. en

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 76
Punkt 12

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att våld mot barn aldrig är försvarbart, och erinrar 
om de övergripande rekommendationerna i FN:s generalsekreterares studie om våld 
mot barn i avsikt att förhindra och reagera på alla former av våld mot barn. 
Parlamentet erkänner i synnerhet behovet att förbjuda alla former av våld mot barn, 
prioritera förebyggande politik, stärka de åtgärder som vidtas efter att våld har 
inträffat för att stödja offren, hålla förövarna till svars och stärka insamlingen och 
analysen av data om detta dolda problem.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 77
Punkt 12

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att inga former av våld mot barn (text utgår) är 
försvarbart under några som helst omständigheter och efterlyser lagstiftning som 
omfattar hela Europa och som förbjuder alla former av våld, inklusive fysisk och 
förnedrande bestraffning, skadliga traditionella seder och sexuellt våld eller 
utnyttjande i alla omständigheter, inklusive i hemmet.

Or. en

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 78
Punkt 12

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att våld mot barn aldrig är försvarbart, och erinrar 
att en av rekommendationerna i FN:s studie om våld är att prioritera förebyggande 
åtgärder, bland annat genom att främja en ökad medvetenhet, informations- och 
utbildningskampanjer, kapacitetsuppbyggnad för yrkesgrupper som arbetar med 
barn samt en rättsreform för att förbjuda alla former av våld mot barn. Detta bör 
stödjas genom att stärka det rättsliga samarbetet och polissamarbetet mellan 
medlemsstaterna, Europol och Eurojust.
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Or. en

Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 79
Punkt 12

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att våld mot barn (text utgår) är ett försvarbart 
brott, och erinrar om att en av rekommendationerna i FN:s studie om våld är att 
prioritera förebyggande åtgärder, framför allt genom att stärka de sociala tjänsterna, 
i synnerhet de tjänster som avser familjemedling, och stärka det rättsliga samarbetet 
och polissamarbetet mellan medlemsstaterna, Europol och Eurojust.

Or. it

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 80
Punkt 12

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att våld mot barn aldrig är försvarbart, och erinrar 
om en av rekommendationerna i FN:s studie om våld är att prioritera förebyggande 
åtgärder, framför allt genom att stärka det rättsliga samarbetet och polissamarbetet 
mellan medlemsstaterna, Europol och Eurojust. Parlamentet konstaterar dock att 
termen ”våld” här inte innefattar föräldrars ansvarsfulla milda fysiska bestraffning 
av sina egna barn i en kärleksfull omgivning.

Or. en

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 81
Punkt 12

12. Europaparlamentet fördömer alla former av våld mot barn och erinrar om att en av 
rekommendationerna i FN:s studie om våld är att prioritera förebyggande åtgärder, 
framför allt genom att stärka det rättsliga samarbetet och polissamarbetet mellan 
medlemsstaterna, Europol och Eurojust.

Or. en
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Ändringsförslag från Hanna Foltyn-Kubicka

Ändringsförslag 82
Punkt 12a (ny)

12a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna samt 
humanitära organisationer och barnrättsorganisationer att ta krafttag för att 
bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och våld i hemmet, i synnerhet genom att 
bättre kontrollera informationsflödet på Internet, som har blivit ett centralt verktyg 
för brottslig verksamhet.

Or. pl

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 83
Punkt 12a (ny)

12a. Europaparlamentet understöder utnämningen av en specialrepresentant för 
FN:s generalsekreterare för eliminering av våld mot barn, som har det mandat och 
de resurser som behövs för att se till att de globala åtagandena för att sätta stopp för 
våldet mot barn verkställs.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 84
Punkt 12a (ny)

12a. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att vidta effektiva och 
lämpliga åtgärder för att utplåna alla former av våld mot barn i alla förhållanden, 
inklusive all kroppslig bestraffning, skadliga traditionella seder såsom tidiga 
äktenskap och tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor och så kallade 
hedersbrott, sexuellt våld och tortyr samt andra former av grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning.

Or. en
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 85
Punkt 12b (ny)

12b. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsätta resurser för utbildnings-
och mediekampanjer avsedda för föräldrar och yrkesmän för att försäkra åtkomsten 
till barnvänliga juridiska, medicinska och psykosociala tjänster samt att stärka det 
rättsliga samarbetet och polissamarbetet mellan medlemsstaterna, Europol och 
Eurojust.

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 86
Punkt 12a (ny)

12a. Europaparlamentet understryker att det måste skapas en lämplig rättslig ram 
beträffande sexuellt utnyttjande av barn och övergrepp mot barn, och att det 
rättsliga samarbetet och polissamarbetet mellan medlemsstaterna, Europol, 
Eurojust samt alla behöriga internationella organ måste stärkas.

Or. it

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 87
Punkt 13

13. Europaparlamentet uppmanar samtliga institutioner och medlemsstater att aktivt delta 
i arbetet för att bekämpa handel med barn, pedofili och barnpornografi på Internet 
genom att vidta alla åtgärder som krävs för att fullborda harmoniseringen av 
medlemsstaternas lagstiftning på grundval av de gemensamma minimiprinciper som 
fastställs i rambeslutet 2004/68/RIF och genom fler lagstiftningsinstrument som 
möjliggör deltagande av offentliga och privata aktörer, i överensstämmelse med
kommissionens meddelande ”Att införa en allmän politik för kampen mot IT-relaterad 
brottslighet”.

Or. el
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Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 88
Punkt 13

13. Europaparlamentet uppmanar samtliga institutioner och medlemsstater att aktivt delta 
i arbetet för att bekämpa handel med barn, pedofili, sexuellt utnyttjande av barn på 
Internet, barnprostitution samt barnsexturism, särskilt genom fler 
lagstiftningsinstrument som möjliggör deltagande av offentliga och privata aktörer, i 
överensstämmelse med kommissionens meddelande ”Att införa en allmän politik för 
kampen mot IT-relaterad brottslighet”.

Or. it

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 89
Punkt 13

13. Europaparlamentet uppmanar samtliga institutioner och medlemsstater att aktivt delta 
i arbetet för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn, handel med barn, pedofili och 
barnpornografi på Internet, särskilt genom fler lagstiftningsinstrument som möjliggör 
deltagande av offentliga och privata aktörer, i överensstämmelse med kommissionens 
meddelande ”Att införa en allmän politik för kampen mot IT-relaterad brottslighet”.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 90
Punkt 13

13. Europaparlamentet uppmanar samtliga institutioner och medlemsstater att aktivt delta 
i arbetet för att bekämpa handel med barn, barnsexturism, pedofili och barnpornografi 
på Internet, särskilt genom lagstiftning som möjliggör deltagande av offentliga och 
privata aktörer, i överensstämmelse med kommissionens meddelande ”Att införa en 
allmän politik för kampen mot IT-relaterad brottslighet”. Parlamentet påminner om  
sin rekommendation av den 16 november 2006 om kampen mot människohandel -
integrerat tillvägagångssätt och förslag till handlingsplan1, i vilken parlamentet 
i punkt E anför att mål om att halvera antalet offer för människohandel under de 
tio kommande åren bör uppställas även om det allt överskuggande målet 
naturligtvis bör vara att omgående eliminera denna form av brottslighet.

                                               
1  EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 279.
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Or. sv

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 91
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att stödja en snabb ratificering 
av protokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter (UNCRC), ett protokoll 
som handlar om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi.

Or. el

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 92
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet uppmanar samtliga EU-institutioner och medlemsstater att 
garantera fullt skydd av och hjälp för offer för människohandel, och att i synnerhet 
hitta en lämplig och hållbar lösning för barnoffer för människohandel.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 93
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet uppmanar alla institutioner och medlemsstater att aktivt delta 
i bekämpandet av handel med barn för alla former av utnyttjande, inklusive arbete 
(exempelvis barnarbete1, tvångsarbete, slaveriliknande arbete i hemmet, slaveri, 
skuldslaveri och tiggeri), tvångsäktenskap, adoption och olaglig verksamhet 
(exempelvis narkotikahandel, ficktjuveri), sexuellt utnyttjande och prostitution osv.

Or. en

                                               
1 ILO-konventionen nr 182 om de värsta formerna av barnarbete hänvisar till människohandel som en av de 
värsta formerna av utnyttjande.
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 94
Punkt 14

14. Europaparlamentet stöder kommissionens arbete med att tillsammans med de största 
kreditkortsföretagen bedöma om det är tekniskt genomförbart att stänga ner eller på 
annat sätt hindra det nätbaserade betalningssystemet för webbplatser som är 
involverade i försäljning på nätet av barnpornografiskt material. Europaparlamentet 
uppmanar också andra aktörer inom näringslivet, som t.ex. banker, växlingskontor, 
Internetleverantörer och sökmotorföretag att aktivt delta i arbetet mot 
barnpornografi samt annan kommersiell sexuell exploatering av barn.

Or. sv

Ändringsförslag från Hanna Foltyn-Kubicka

Ändringsförslag 95
Punkt 14a (ny)

14a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka 
insatserna för att förhindra en moralupplösning bland barn, särskilt genom att 
begränsa den offentliga exponeringen av pornografi som barn har tillgång till i 
Europas storstäder.

Or. pl

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 96
Punkt 14a (ny)

14a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och Internetleverantörer att 
i samarbete med sökmotorföretag och polisen genomföra blockeringsteknik för att 
förhindra Internetanvändare att få tillträde till olagliga webbplatser som rör sexuellt 
utnyttjande av barn och allmänheten att få tillgång till material som framställer 
sexuellt utnyttjande av barn.

Or. en
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Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 97
Punkt 15

15. För att skydda barnets rättigheter begär Europaparlamentet att det skapas ett 
ändamålsenligt och effektivt regelsystem som riktar sig mot tjänsteleverantörerna, 
medierna (offentliga och privata TV-bolag, reklam, press, videospel, mobiltelefoner 
och Internet) och industrin. Syftet med detta system bör bland annat vara att förbjuda 
sändningar av skadligt bildmaterial och innehåll (bland annat mobbning på nätet) och 
marknadsföring av våldsamma TV-spel som genom att uppmuntra till våld och 
könsdiskriminering hämmar barnens fysiska och psykiska utveckling.

Or. es

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 98
Punkt 15

15. Europaparlamentet efterlyser ett ändamålsenligt och effektivt regelsystem samt dialog
som riktar sig mot tjänsteleverantörerna, de offentliga och privata TV-bolagen och 
branschen. Syftet med detta (text utgår) bör bland annat vara att undersöka om det är 
möjligt att förbjuda sändningar av skadligt bildmaterial och innehåll (bland annat 
mobbning på nätet) och marknadsföring av våldsamma TV-spel som genom att 
uppmuntra till våld kan hämma barnens fysiska och psykiska utveckling. 

Or. sv

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 99
Punkt 15

15. Europaparlamentet efterlyser ett ändamålsenligt, effektivt och välavvägt regelsystem 
som riktar sig mot tjänsteleverantörerna, de offentliga och privata TV-bolagen och 
industrin. Syftet med detta system bör bland annat vara att förbjuda sändningar av 
skadligt bildmaterial och innehåll (bland annat mobbning på nätet) och 
marknadsföring av våldsamma TV-spel som genom att uppmuntra till våld hämmar 
barnens fysiska och psykiska utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 100
Punkt 15

15. Europaparlamentet efterlyser ett ändamålsenligt och effektivt regelsystem som riktar 
sig mot tjänsteleverantörerna, de offentliga och privata TV-bolagen och industrin. 
Syftet med detta system bör bland annat vara att förbjuda sändningar av skadligt 
bildmaterial och innehåll (bland annat mobbning på nätet) och marknadsföring av 
våldsamma TV-spel som genom att uppmuntra till våld hämmar barnens fysiska och 
psykiska utveckling. Parlamentet påpekar med oro det allt större problemet med att 
pornografiska bilder och bilder som tagits i samband med sexuella övergrepp mot 
barn sprids via mms.

Or. it

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 101
Punkt 15

15. Europaparlamentet efterlyser ett ändamålsenligt och effektivt regelsystem som riktar 
sig mot tjänsteleverantörerna, de offentliga och privata TV-bolagen och industrin. 
Syftet med detta system bör bland annat vara att förbjuda sändningar av skadligt 
bildmaterial och innehåll (bland annat mobbning på nätet) och marknadsföring av 
våldsamma TV-spel som genom att uppmuntra till våld hämmar barnens fysiska och 
psykiska utveckling. Parlamentet stöder programmet Safer Internet om operativa 
och tekniska åtgärder för en säkrare Internetanvändning, i synnerhet för barn.

Or. el

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 102
Punkt 15a (ny)

15a. Europaparlamentet påminner om det befintliga Europeiska systemet för 
åldersmärkning av dator- och TV-spel (PEGI) som nyligen kompletterats med 
särskild märkning av onlinespel.  Parlamentet anser att kommissionen och 
medlemsstaterna bör uppmuntra och ytterligare stödja denna typ av självreglering 
för märkning av spel i syfte att bättre skydda minderåriga mot olämpligt innehåll
och informera föräldrar om de eventuella risker som spel medför samt goda 
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exempel.

Or. sv

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 103
Punkt 15a (ny)

15a. Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av en europeisk ram för säkrare 
mobiltelefonanvändning bland barn och ungdomar. Denna ram har införts som en 
självregleringskodex bland ledande företag i branschen i EU och kommer även att 
följas av nationella självregleringskodexar. Detta är ett första viktigt steg för att 
skydda minderåriga mot de faror som är förenade med användningen av 
mobiltelefoner. Det krävs dock att kommissionen övervakar och utvärderar 
tillämpningen på nationell nivå för att kunna göra en bedömning av resultaten och 
undersöka behovet av ett lagstiftningsinitiativ på gemenskapsnivå. 

Or. el

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 104
Punkt 15b (ny)

15b. Europaparlamentet noterar en oroande tendens till ökning av 
ungdomsbrottsligheten i alla medlemsstater, med ungdomar både som förövare och 
i regel även som offer. Denna ökning måste bemötas med integrerade politiska 
åtgärder, inte bara på nationell nivå utan även på gemenskapsnivå. Parlamentet 
rekommenderar därför att man omedelbart upprättar ett tillförlitligt register över 
problemet och att man därefter utarbetar planer för ett övergripande ramprogram 
på gemenskapsnivå för att kombinera åtgärder kring tre vägledande principer: 
förebyggande åtgärder, social integration av ungdomsbrottslingar och ingripanden 
både inom och utanför rättsväsendet.

Or. el
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Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 105
Punkt 15a (ny)

15a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra kontrollen av 
innehållet i de TV-program som sänds på tider då det är flest barn bland 
TV-tittarna, och främja föräldrakontrollen genom att tillhandahålla lämplig och 
likartad information om TV-programmen.

Or. es

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 106
Punkt 15a (ny)

15a. Europaparlamentet påpekar att större uppmärksamhet bör fästas vid att hitta en 
långvarig lösning på kränkningar av barnens rättigheter och att en hälsosam 
omgivning för barn bör främjas. I detta bör ingå en granskning av massmediernas 
rätt att rikta sig direkt till barn och barnets rätt till fullt tillträde till massmedierna.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 107
Punkt 16

16. Europaparlamentet efterfrågar i den kommande strategin en plan för att förhindra 
brott, mobbning och annan kränkande behandling genom att i skolan och andra 
offentliga miljöer engagera personer, vid sidan av barnens familjer, i arbetet.

Or. sv

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 108
Punkt 16

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta en omfattande plan för 
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att förebygga brott och mobbning som framför allt engagerar familjerna, skolan och 
sociala tjänster som arbetar med att hjälpa familjer. Dessutom bör medlemsstaterna 
utbyta god praxis med varandra.

Or. hu

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 109
Punkt 16

16. Europaparlamentet efterlyser en plan för att förhindra brott och mobbning i skolorna 
samt det särskilda problemet med ungdomsgäng, genom att framför allt engagera 
familjerna, skolan och de sociala organisationerna.

Or. es

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 110
Punkt 16

16. Europaparlamentet efterlyser en plan för att förhindra brott och mobbning genom att 
framför allt engagera familjerna, skolan och ungdomarna själva med avsikt att 
tillhandahålla möjligheter och främja ett aktivt deltagande i samhället.

Or. en

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 111
Punkt 16

16. Europaparlamentet efterlyser en plan för att förhindra brott och mobbning genom att 
framför allt engagera familjerna och skolan och ungdomarna själva.

Or. en
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Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 112
Punkt 16

16. Europaparlamentet efterlyser en plan för att förhindra brott och mobbning genom att 
framför allt engagera familjerna och skolan samt idrotts- och ungdomscentrum.

Or. it

Ändringsförslag från Ona Juknevičienė

Ändringsförslag 113
Punkt 16a (ny)

16a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att så snart som möjligt se till att 
barn får tillgång till olika former av psykologisk vård dygnet runt, och att samtliga 
skolor anställer utbildade barnpsykologer som kan tillhandahålla effektiv 
psykologisk vård för barn som drabbats av våld.

Or. lt

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 114
Punkt 16a (ny)

16a. Europaparlamentet efterlyser säkra, utannonserade, konfidentiella och tillgängliga 
mekanismer för barn, deras representanter och andra för att rapportera våld mot 
barn. Alla barn, inklusive omhändertagna barn och barn i rättsliga institutioner, 
bör vara medvetna om existensen av mekanismer för klagomål.

Or. en

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 115
Punkt 16a (ny)

16a. Europaparlamentet begär att försäljning och konsumtion av droger och alkohol 
i skolorna och i skolornas närhet bekämpas, och att barnen informeras om de risker 
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som droger och alkohol innebär.

Or. es

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 116
Punkt 17

17. Europaparlamentet hoppas att medlemsstaterna kan införa ett system där man kan få 
tillgång till information om fällande domar för övergrepp mot barn. Syftet med ett 
sådant system bör vara att se till att personer som dömts för sexuella övergrepp 
betraktas som  helt olämpliga för arbeten med barn för all framtid och att de därmed 
nekas tillträde till vissa yrken där man kommer i kontakt med barn, inom hela EU1. 
Åtgärder bör i dessa fall vidtas för att förhindra återfall i brott t.ex. då tidigare dömda 
för sexualbrott mot barn reser utomlands. I detta sammanhang välkomnar 
parlamentet de framsteg som gjorts i rådet när det gäller utbytet av information mellan 
medlemsstaterna om nationella straffrättsliga domar. Rådet uppmanas att agera snabbt 
för att samordna de nationella kriminalregistren genom ett europeiskt nätverk.

Or. sv

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 117
Punkt 17

17. Europaparlamentet hoppas att medlemsstaterna kan införa ett system där man kan få 
tillgång till relevant information om fällande domar för övergrepp mot barn. 
(text utgår) I detta sammanhang välkomnar parlamentet de framsteg som gjorts i rådet 
när det gäller utbytet av information mellan medlemsstaterna om nationella 
straffrättsliga domar. Rådet uppmanas att agera snabbt för att samordna de relevanta 
nationella kriminalregistren genom ett europeiskt nätverk.

Or. en

                                               
1 I enlighet med parlamentets lagstiftningsresolution av den 1 juni 2006  om förbud till följd av fällande 
domar för sexualbrott mot barn (EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 220).
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Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 118
Punkt 17a (ny)

17a. Europaparlamentet begär att medlemsstaterna enas om vad som avses med 
barnmisshandel, med tanke på att det förekommer olikheter i medlemsstaternas 
lagstiftning när det gäller till exempel åldern för samtycke till sexuellt umgänge.

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 119
Punkt 18

18. Europaparlamentet kräver att sexturism som inbegriper barn ska betraktas som ett 
brott i samtliga medlemsstater och regleras av en utomterritoriell strafflagstiftning
i enlighet med det frivilliga protokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter 
som gäller barnhandel, barnprostitution och barnpornografi. Parlamentet begär 
även att Europol bör ges befogenheter att samarbeta med medlemsstaternas 
polismyndigheter och de länder som påverkas av denna turism. Syftet bör vara att 
genomföra utredningar i syfte att identifiera dem som är ansvariga för dessa brott.
Parlamentet begär även att tillräckliga åtgärder bör förutses för rehabiliteringen 
och integreringen i samhället av offer för sexuellt utnyttjande som har befriats från 
sina profitörer.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 120
Punkt 18

18. Europaparlamentet kräver att sexturism som inbegriper barn (barnsexturism) skall 
betraktas som ett brott i samtliga medlemsstater och för brott som medborgare i EU 
begår i tredje land bör detta regleras av en enhetlig extraterritoriell strafflagstiftning
i hela EU. Europol bör ges befogenheter att samarbeta med medlemsstaternas 
polismyndigheter och de länder som påverkas av denna turism. Europeiska 
sambandsmän bör inrättas för att initiera och bidra till lagföring av brotten och 
stävja efterfrågan. Parlamentet efterlyser ökad kunskap om omfattningen av 
barnsexturism i medlemsstaterna.
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Or. sv

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 121
Punkt 18

18. Europaparlamentet kräver effektivt skydd av barn mot sexuellt utnyttjande bland 
annat genom att betrakta sexturism som inbegriper barn som ett brott i samtliga 
medlemsstater som regleras av en utomterritoriell strafflagstiftning. Europol bör ges 
befogenheter att samarbeta med medlemsstaternas polismyndigheter och de länder 
som påverkas av denna turism. Syftet bör vara att genomföra utredningar i syfte att 
identifiera dem som är ansvariga för dessa brott.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 122
Punkt 18a (ny)

18a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att redovisa 
vilken roll efterfrågan har på såväl kommersiell sexuell exploatering av barn som 
andra former av exploatering av barn. Parlamentet kräver därefter att åtgärder 
vidtas för att stävja denna efterfrågan, bl.a. genom kampanjer riktade till 
allmänheten. Då människohandel med barn är en organiserad brottslighet, krävs 
gemensamma ansträngningar från medlemsstaterna för att bekämpa brottsligheten 
och sätta barnets rätt till skydd främst.

Or. sv

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 123
Punkt 18a (ny)

18a. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som ännu inte har ratificerat 
protokollet för att förebygga, förhindra och bestraffa människohandel, särskilt 
kvinno- och barnhandel (Palermoprotokollet), att göra så och att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att skydda barnoffer för människohandel, bland annat 
genom att tillåta offer för människohandel att tillfälligt eller permanent stanna på 
deras territorium.
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Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 124
Punkt 18a (ny)

18a. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att kriminalisera sexköp av barn 
(dvs. minderåriga) i enlighet med artikel 1 i det frivilliga protokollet till 
konventionen om barnets rättigheter som gäller barnhandel, barnprostitution och 
barnpornografi. Staterna måste förbjuda barnhandel, barnprostitution och 
barnpornografi.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 125
Punkt 18b (ny)

18b. Europaparlamentet anser att sexuellt utnyttjande av barn bör betraktas som 
våldtäkt.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 126
Punkt 18c (ny)

18c. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att erkänna att flickebarn är 
oproportionerligt representerade bland sexutnyttjade barn och att åtgärder mot 
sexuellt utnyttjande av barn därför bör genomföras ur ett könsperspektiv.

Or. en
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Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 127
Punkt 18d (ny)

18d. Europaparlamentet anser att allmän medvetenhet är avgörande för att bekämpa och 
minska efterfrågan på barnprostitution och barnpornografi.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 128
Punkt 18e (ny)

18e. Europaparlamentet anser att ett erkännande av könsrollsrelationerna mellan flickor 
och pojkar i livets tidiga stadier är en förutsättning för jämställdhet mellan könen i 
senare livsskeden.

Or. en

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 129
Punkt 19

19. Europaparlamentet begär att frihetsberövande av barn ska användas som en sista 
utväg och under kortast möjliga tid och att det ska finnas andra straff än 
fängelsestraff (text utgår). I detta sammanhang är det viktigt att se till att barnen 
behandlas på ett sätt som stämmer överens med främjandet av barnets självkänsla 
och värde och att de ges möjlighet att inta en ansvarig roll i samhället, bland annat 
genom omskolning i syfte att garantera deras framtida sociala och yrkesmässiga 
återintegration.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 130
Punkt 19

19. Europaparlamentet begär att det skall finnas andra straff än fängelsestraff för 
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minderåriga som har begått brott, exempelvis ungdomstjänst. Straffen bör dock stå i 
proportion till de brott som begåtts. Parlamentet begär också att det skall finnas 
fortbildningsåtgärder för att underlätta den sociala och yrkesmässiga återanpassningen 
för dessa personer. Fortbildningsåtgärderna ska bland annat syfta till att ge den 
unge kunskap och verktyg för att hantera den verklighet som han eller hon ska leva 
i. Det innebär att tydliggöra det ansvar som den unge har att respektera andra 
människors rättigheter och leva i enlighet med de lagar och regler som samhället 
har ställt upp. För att möjliggöra att den unge ska kunna utvecklas till en 
ansvarstagande individ krävs att denne görs delaktig och får rätt till inflytande över 
sin situation och de frågor som rör honom eller henne.

Or. sv

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 131
Punkt 19

19. Europaparlamentet begär att det skall finnas andra straff än fängelsestraff för 
minderåriga (text utgår). Parlamentet begär också att det skall finnas 
fortbildningsåtgärder för att underlätta den sociala och yrkesmässiga återanpassningen 
för dessa personer. I detta sammanhang är det viktigt att lära de minderåriga att de inte 
bara har rättigheter utan även skyldigheter. Det bör upprättas bostäder för barn som 
har problem eller befinner sig i social konflikt och det bör skapas verkliga 
möjligheter för social integration och tillträde till arbetsmarknaden, inklusive 
förberedande utbildning.  

Or. es

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 132
Punkt 19

19. Europaparlamentet begär att det ska finnas andra straff än fängelsestraff för 
minderåriga men anser att straffen ändå bör stå i proportion till de brott som begåtts. 
Parlamentet begär också att det ska finnas fortbildningsåtgärder för att underlätta den 
sociala och yrkesmässiga återanpassningen för dessa personer. I detta sammanhang är 
det viktigt att lära de minderåriga att de inte bara har rättigheter utan även 
skyldigheter. Parlamentet påpekar att kvarhållande av minderåriga lagöverträdare 
endast bör tillämpas som en sista utväg och för en så kort tid som möjligt.

Or. en
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 133
Punkt 19a (ny)

19a. Europaparlamentet konstaterar att straffmyndighetsåldern i EU:s medlemsstater 
idag varierar. Parlamentet anser att det vore positivt om EU kunde ta ett samlat 
grepp om frågan för att se till att en sänkning av straffmyndighetsåldern inte sker. 
En höjning skulle vara att föredra i vissa länder.

Or. sv

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 134
Punkt 19a (ny)

19a. Europaparlamentet understryker att personer som arbetar med barnrätt (åklagare, 
advokater, socialtjänstemän och poliser) måste få särskild utbildning.

Or. it

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 135
Punkt 19b (ny)

19b. Europaparlamentet önskar att det inom Europadomstolen för mänskliga rättigheter 
inrättas en särskild avdelning för barnets rättigheter.

Or. it

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 136
Punkt 19a (ny)

19a. Europaparlamentet begär att kommissionen och medlemsstaterna erkänner att 
förekomsten av tusentals gatubarn är ett allvarligt socialt problem som innebär en 
överträdelse av bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter.
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Or. en

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 137
Punkt 19b (ny)

19b. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta kraftåtgärder för att 
förbjuda alla möjliga former av utnyttjande av barn, bland annat utnyttjande för 
prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller 
tvångstjänster, slaveri eller slaveriliknande verksamhet, användning av barn för 
tiggeri, olaglig verksamhet, sport och liknande aktiviteter, olaglig adoption, 
tvångsäktenskap eller andra former av utnyttjande.

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 138
Punkt 20

20. Europaparlamentet begär att åtgärder skall vidtas för att lösa problemet med 
internationella bortföranden av barn, som ofta är en följd av att föräldrarna strider om 
vårdnaden efter separationer eller skilsmässor. I detta sammanhang ska barnets bästa 
alltid komma i främsta rummet.

Or. it

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 139
Punkt 20

20. Europaparlamentet begär att åtgärder ska vidtas för att lösa problemet med 
internationella bortföranden av barn, som ofta är en följd av att föräldrarna strider om 
vårdnaden efter separationer eller skilsmässor, och att barnets intresse alltid ska tas 
i beaktande.

Or. en
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Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 140
Punkt 20a (ny)

20a. I artikel 3 i konventionen om barnets rättigheter fastställs att ”vid alla åtgärder som 
rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa 
komma i främsta rummet.” Av Haagkonventionen om bortföranden av barn 
framgår att barnets bästa även omfattar en snabb återvändo efter ett bortförande. 
Barnets bästa omfattar emellertid mer än enbart en snabb återvändo, exempelvis en 
säker fysisk närmiljö, en känslomiljö, en stödjande och flexibel pedagogisk struktur, 
lämpligt beteende av föräldern som förebild, kontinuitet i pedagogik och omvårdnad 
och ordentliga levnadsförhållanden. Haagkonventionen om bortföranden av barn 
tar inte hänsyn till dessa kriterier. Man tittar till exempel inte på vem av föräldrarna 
som för bort barnet, om det är en vårdnadshavare eller ej, hur gammalt barnet är, 
hur länge barnet stannar i ett annat land, om det går i skola där och har fått vänner 
med mera. Slutsatsen blir, trots de goda avsikterna i Haagkonventionen om 
bortföranden av barn och Bryssel II-förordningen (förordning (EG) nr 2201/2003), 
att barnets rättigheter ofta inte garanteras väl. Europaparlamentet uppmanar därför 
kommissionen att vidta åtgärder för att även på dessa områden bättre garantera 
barnets rättigheter och efterlyser förslag i detta sammanhang.

Or. nl

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 141
Punkt 20a (ny)

20a. Europaparlamentet begär att kommissionen genomför en studie om 
medlemsstaternas olika syn på straffmyndighetsåldern, deras behandling av 
minderåriga lagöverträdare och deras effektiva strategier för att förhindra 
ungdomsbrottslighet.

Or. en

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 142
Punkt 21

21. Europaparlamentet begär att lämpliga och snabba åtgärder skall vidtas för att söka 
efter och hitta saknade barn. Parlamentet välkomnar den europeiska telefonlinjen för 
försvunna barn och frivilligorganisationernas motsvarande insatser och uppmanar 
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kommissionen att främja inrättandet av en europeisk telefonjour för barn och 
ungdomar med problem.

Or. el

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 143
Punkt 21

21. Europaparlamentet begär att lämpliga och snabba åtgärder skall vidtas för att söka 
efter och hitta saknade och kidnappade barn, och att bland annat
Schengens informationssystem ska användas för att förhindra att saknade barn 
passerar nationsgränserna.

Or. hu

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 144
Punkt 21a (ny) efter rubriken

21a. Europaparlamentet kräver att EU-institutionerna och medlemsstaterna genomför 
FN:s generalförsamlings resolutioner A/RES/46/121, A/RES/47/134 och 
A/RES/49/179 om mänskliga rättigheter och extrem fattigdom, A/RES/47/196 om 
införande av en internationell dag för utrotning av fattigdomen och A/RES/50/107 
om firandet av det internationella året för utrotning av fattigdomen och utropandet 
av FN:s första decennium för utrotning av fattigdomen, samt dokumenten från 
FN:s ekonomiska och sociala råd E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, 
E/CN4/1987/SR.29 och E/CN.4/1990/15 om mänskliga rättigheter och extrem 
fattigdom, E/CN.4/1996/25 om rätten till utveckling och 
E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 om genomförandet av de ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 145
Punkt 21a (ny)

21a. Europaparlamentet påpekar att för att uppnå en långvarig lösning på kränkningar 
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av barnens rättigheter krävs främjande av ett hälsosamt familjeliv.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 146
Punkt 22

22. Europaparlamentet påminner om att 19 procent av barnen i Europeiska unionen lever 
under fattigdomsgränsen och att det därför måste vidtas lämpliga stödåtgärder som 
utgår från barnets behov, bland annat åtgärder för att stödja deras familjer.

Or. sv

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 147
Punkt 22

22. Europaparlamentet påminner om att 19 procent av barnen i Europeiska unionen lever 
under den ekonomiska fattigdomsgränsen och att det därför måste vidtas lämpliga 
stödåtgärder, bland annat åtgärder för att ekonomiskt stödja deras familjer.
Parlamentet erkänner att barn även kan vara underprivilegierade på grund av 
relationsbaserad fattigdom om familjelivet rasar samman eller förenandet av arbete 
och familjeliv är otillräckligt, såsom poängteras i den nyligen utkomna rapporten 
från Unicef. Parlamentet efterlyser följaktligen större moraliskt och 
relationsmässigt stöd för familjer, bland annat ett bättre förenande av arbete och 
familjeliv.

Or. en

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 148
Punkt 22

22. Europaparlamentet påminner om att 19 procent av barnen i Europeiska unionen lever 
under fattigdomsgränsen och att det därför måste vidtas lämpliga stödåtgärder, bland 
annat åtgärder för att stödja deras familjer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att anta ambitiösa och uppnåeliga mål för att minska – och till slut utrota –
fattigdom bland barn genom att länka dessa till specifika strategier och tidsplaner 
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för när de ska genomföras.

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 149
Punkt 22a (ny)

22a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att försöka integrera strategier som 
i synnerhet riktar sig mot fattigdom bland barn, ungdomsarbetslöshet och social 
integrering av minoriteter i alla relevanta utvecklingsstrategier, bland annat 
strategidokumenten för minskad fattigdom och de vägledande programmen.

Or. en

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 150
Punkt 22a (ny)

22a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU-institutionerna att anta en 
definition av allvarlig fattigdom som innehåller bristen på grundläggande 
rättigheter och bristande förmåga att fullgöra sitt enskilda ansvar, i enlighet med 
Wresinskis rapport1 enligt vilken otrygghet består i frånvaron av en eller flera 
tryggheter, särskilt anställningstrygghet, som gör att enskilda och familjer kan ta på 
sig sitt ansvar inom yrkeslivet, familjens trygghet och den sociala tryggheten samt 
tryggheten att åtnjuta grundläggande rättigheter. Den osäkerhet som följer av detta 
kan bli mer eller mindre omfattande och få mer eller mindre allvarliga och 
avgörande följder. Den bidrar till allvarlig fattigdom när den påverkar flera 
områden i livet, förblir ihållande och äventyrar chansen att åter ta på sig sitt ansvar 
och på egen hand återerövra sina rättigheter inom överskådlig framtid.

Or. fr

                                               
1 Republiken Frankrikes ekonomiska och sociala råd, rapport om allvarlig fattigdom och ekonomisk och 
social otrygghet. Republiken Frankrikes officiella tidning, 28 februari 1987.
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Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 151
Punkt 22b (ny)

22b. Europaparlamentet kräver att de berörda institutionerna erbjuder barn möjligheten 
att ge ett verkligt bidrag i kampen mot fattigdomen. Med tanke på ökad effektivitet 
i kampen mot fattigdom bland barn kräver parlamentet att alla berörda parter, även 
de allra fattigaste barnen, verkligen aktiveras i att utforma, genomföra och 
utvärdera de projekt som har som mål att utrota misären.

Or. fr

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 152
Punkt 23

23. Europaparlamentet betonar att åtgärder mot kommersiell sexuell exploatering av 
barn, d.v.s. handel med barn i sexuella syften, barnpornografi och barnsexturism
bör vara ett av strategins främsta mål, särskilt med tanke på 
FN:s millennieutvecklingsmål. Fattigdom är ofta en av flera orsaker till social 
utestängning, diskriminering och barns utsatthet. Kommersiell sexuell exploatering 
av barn finner dock sin grundorsak i en efterfrågan på sex med barn, och den 
organiserade brottsligheten som är beredd att profitera på barns utsatthet.

Or. sv

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 153
Punkt 23

23. Europaparlamentet betonar att åtgärder mot fattigdom bland barn bör vara ett av 
strategins främsta mål som bör genomföras både inom och utanför 
Europeiska unionen, särskilt med tanke på millennieutvecklingsmålen. Fattigdom är 
nämligen ofta orsaken till och förstärker social utestängning och olika former av 
diskriminering.

Or. en
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Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 154
Punkt 23

23. Europaparlamentet betonar att åtgärder mot fattigdom bland barn bör vara ett av 
strategins främsta mål, särskilt med tanke på FN:s millennieutvecklingsmål. Fattigdom 
är nämligen ofta orsaken till social utestängning och olika former av diskriminering 
och avvikande beteende.

Or. it

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 155
Punkt 23a (ny)

23a. Europaparlamentet uppmanar till att överväga möjligheten att tillhandahålla 
psykosocialt och emotionellt stöd till barn som lever under svåra förhållanden, 
såsom väpnade konflikter eller kriser, till tvångsförflyttande barn och barn som 
lever i extrem fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 156
Punkt 23a (ny)

23a. Europaparlamentet beklagar att man genom traditionella åtgärder i kampen mot 
fattigdom och socialt utanförskap alltför ofta avlägsnar barn från nödsituationer i 
deras familjer ”för deras egen skull”. Mycket fattiga familjer i medlemsstaterna får 
en allvarlig chock när de inte får tillräckligt stöd för att hålla samman och 
uppfostra sina barn, oavsett om det rör sig om materiella resurser eller psykologiskt 
stöd. Det nu aktuella trycket till följd av urbaniserings- och 
globaliseringsfenomenen försvagar de personliga banden i storfamiljer. Den misstro 
som länge funnits mot mycket fattiga föräldrar leder till politik och praxis som 
separerar medlemmar av samma familj. Parlamentet kräver således att de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna ser till att man i de fattigaste familjerna fullt ut 
kan åtnjuta sina föräldrarättigheter, särskilt rätten att uppfostra sina barn och 
barnens rätt till sina biologiska föräldrar, och uppmanar medlemsstaterna att sluta 
med fosterhemsplacering av barn av socioekonomiska skäl.

Or. fr
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Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 157
Punkt 23b (ny)

23b. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att göra de 
fattigaste barnen och deras familjer, som dag för dag lever i socialt utanförskap, till 
sina partner i kampen mot allvarlig fattigdom, med alla deras kunskaper och 
resurser. I flertalet fall är det effektivaste sättet att stödja barnen, även dem som 
lever ensamma på gatan, att tillåta föräldrar och familjer att fungera som aktörer 
för deras framtid.

Or. fr

Ändringsförslag från Martine Roure, Françoise Castex

Ändringsförslag 158
Punkt 23a (ny)

23a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sin skyldighet att hjälpa 
till och att skydda barndomen, så att alla barn ges skydd mot undernäring, sjukdom 
och misshandel, oavsett vilken social och/eller juridisk situation de själva eller deras 
föräldrar befinner sig i.

Or. fr

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 159
Punkt 24

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 160
Punkt 24a (ny)

24a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fästa särskild 
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uppmärksamhet vid alla former av diskriminering av barn, bland annat 
diskriminering av barn som lider av inlärningssvårigheter (exempelvis dyslexi, 
dyskalkyli, dyspraxi) eller andra former av funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 161
Punkt 25

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att villkor 
skapas för att göra det möjligt för barn att få tillträde till alla typer av utbildning, 
eventuellt genom att vidta positiva åtgärder som ger duktiga och förtjänstfulla, men 
missgynnade barn möjlighet att gå i skolan, läsa vid universitetet eller delta i 
yrkesutbildningskurser, dvs. att göra sådant som de tidigare aldrig kunnat göra.

Or. it

Ändringsförslag från Martine Roure

Ändringsförslag 162
Punkt 25

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att villkor 
skapas för att göra det möjligt för barn att få tillträde till alla typer av utbildning, 
eventuellt genom att anta positiva insatser som ger missgynnade grupper möjlighet att 
gå i skolan, läsa vid universitetet eller delta i yrkesutbildningskurser, dvs. att göra 
sådant som de tidigare aldrig kunnat göra1.

Or. fr

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 163
Punkt 25a (ny)

25a. Det är glädjande att det finns många enskilda organisationer och frivilliga som, i 
likhet med rörelsen Tapori, skapar vänskapliga och solidariska band mellan de mest 

                                               
1 Se punkt 11 i Europaparlamentets resolution om icke-diskriminering och lika möjligheter för alla – en 
ramstrategi (2005/2191(INI)) – P6_TA(2006)0261.
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missgynnade barnen och barn med olika social bakgrund för att besegra misären 
och det sociala utanförskapet. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna 
och medlemsstaterna att se till att även de allra fattigaste barnen kan dra nytta av 
gemenskapsprojekten och att projekten inom europeiska volontärtjänsten ger dessa 
organisationer möjlighet att ta emot unga volontärer.

Or. fr

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 164
Punkt 25b (ny)

25b. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen, medlemsstaterna och 
föreningarna i det civila samhället att se till att varje barn får möjlighet att dela med 
sig av sin kunskap i att bygga upp relationer som präglas av vänskap och 
broderlighet runt sig självt, och särskilt att varje barn får en levnadsstandard som är 
tillräcklig för att delta i livet i bostadsområdet.

Or. fr

Ändringsförslag från Ona Juknevičienė

Ändringsförslag 165
Punkt 25a (ny)

25a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla barn får möjlighet 
att besöka dag- och fritidshem som erbjuder bland annat aktiviteter för barn, hjälp 
med hemläxor, social och psykologisk vård samt träning av den sociala förmågan. 
Medlemsstaterna bör på ett effektivare sätt använda sig av det ekonomiska stöd som 
EU erbjuder för att uppnå detta mål. 

Or. lt

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 166
Punkt 25a (ny)

25a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa 
mål för skola och omsorg för barn i åldrarna 0–3 och 3–6 år, då detta är avgörande 
för att man ska kunna utjämna orättvisor och effektivt tillämpa rättviseprinciperna 
och förebygga diskriminering.  
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Or. es

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 167
Punkt 25a (ny)

25a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
förutsättningar finns för att samtliga barn ska kunna få tillträde till alla typer av 
sjukvård på alla nivåer, och vid behov vidta positiva åtgärder för att göra det möjligt 
för missgynnade grupper att utnyttja sjukvårdsalternativ som de annars inte skulle 
ha tillträde till.

Or. hu

Ändringsförslag från Viktória Mohácsi

Ändringsförslag 168
Punkt 26

26. Europaparlamentet begär framför allt att romska barn omfattas av riktade åtgärder, 
särskilt för att se till att de inte utsätts för diskriminering, segregation, social 
utestängning, utslagning i skolan och utnyttjande, vilket är vanligt bland romska barn. 
Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att sträva efter att åtgärda det 
faktum att romska barn är överrepresenterade vid institutioner för personer med 
psykiska funktionshinder. Parlamentet begär också att man ska främja 
utbildningskampanjer, åtgärder för att motverka att ungdomar avslutar sin skolgång i 
förtid samt förebyggande hälsoskydds- och stödprojekt, bland annat vaccinationer.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 169
Punkt 26

26. Europaparlamentet begär framför allt att romska barn och barn som tillhör andra 
nationella minoriteter omfattas av riktade åtgärder, särskilt för att se till att de inte 
utsätts för diskriminering, social utestängning, utslagning i skolan och utnyttjande. 
Parlamentet begär också att man skall främja utbildningskampanjer, åtgärder för att 
motverka att ungdomar avslutar sin skolgång i förtid samt förebyggande hälsoskydds-
och stödprojekt, bland annat vaccinationer.
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Or. sv

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 170
Punkt 26a (ny)

26a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla barn och 
ungdomar, vare sig de går i skolan eller inte, tillhandahålls anpassad och 
omfattande vetenskaplig information om sexuell och reproduktiv hälsa för att de ska 
kunna göra välgrundande val om frågor som rör deras personliga välbefinnande, 
inklusive förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och hiv/aids.

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 171
Punkt 27

27. Europaparlamentet efterlyser lämpliga och riktade åtgärder för att hjälpa gatubarn, 
eftersom de flesta av dem är mycket traumatiserade och socialt utslagna, inte får
formell utbildning eller hälsovård, lätt kan bli offer för människohandel, 
prostitution, narkotikaberoende och brottslighet eller ofta är tvungna att tigga.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 172
Punkt 27

27. Europaparlamentet anser att EU bör uppställa ett mål om att det inte ska finnas 
hemlösa barn eller gatubarn inom EU. Parlamentet efterlyser lämpliga åtgärder för 
att hjälpa hemlösa barn och gatubarn, som ofta är tvungna att tigga och som lätt kan 
bli offer för utnyttjande och handel.

Or. sv
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Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 173
Punkt 27

27. Europaparlamentet efterlyser lämpliga åtgärder för att hjälpa gatubarn, som ofta är 
tvungna att tigga och som är offer för utnyttjande och handel.

Or. it

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 174
Punkt 28

28. Europaparlamentet begär att en av prioriteringarna i strategin skall vara att anta en 
konsekvent uppsättning åtgärder för att se till att barn med funktionshinder får sina 
rättigheter tillgodosedda. Syftet bör vara att sätta stopp för varje form av 
diskriminering och främja deras integrering i utbildningsväsendet, det sociala livet och 
yrkeslivet under livets alla skeden.

Or. sv

Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 175
Punkt 28a (ny)

28a. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen, medlemsstaterna och 
föreningarna i det civila samhället att se till att varje barn får möjlighet att tillhöra 
en grupp eller en förening för barn, så att möten med andra barn och eftertanke 
tillsammans med dem blir möjliga. Följaktligen krävs stödåtgärder av vuxna som 
tillåter varje barn att ha sin plats i gruppen och kunna uttrycka sig. Således kräver 
parlamentet att medlemsstaterna och de behöriga huvudmännen uppmuntrar
projekt som är inriktade på att låta barnen komma till tals, till exempel 
barnkommunalfullmäktige eller barnparlament, och att samtidigt se till att även de 
barn som är mest utanför deltar.

Or. fr
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Ändringsförslag från Anna Záborská

Ändringsförslag 176
Punkt 28b (ny)

28b. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen, medlemsstaterna och 
organisationerna i det civila samhället att se till att de barn som företräder en viss 
grupp eller region eller ett visst land vid möten på olika nivåer inte alltid är 
desamma. Alltför ofta utses nämligen de barn till företrädare som har störst 
möjlighet att uttrycka sina tankar. Parlamentet uppmuntrar de berörda aktörerna 
på samtliga beslutsnivåer att hitta vägar för att de barn som är mest utanför ska 
kunna uttrycka sig, genom att tillsammans med dem skapa långsiktiga projekt med 
tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser. De berörda aktörerna uppmuntras 
också att gynna projekt som möjliggör möten mellan barn från olika sociala miljöer 
och olika kulturer och understryka den tvärvetenskapliga aspekten hos projekten, 
som ska ge möjlighet till konstnärligt skapande och gynna utvecklingen av barnens 
tankevärld och uttrycksmöjligheter.

Or. fr

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 177
Punkt 29

29. Europaparlamentet begär att man skall överväga möjligheten att ta fram ett 
gemenskapsinstrument för adoptioner, som förbättrar omsorgen i samband med 
tillhandahållandet av information, förberedandet av internationella adoptioner,
handläggning av internationella adoptionsansökningar och uppföljningstjänster 
efter adoption. I detta sammanhang bör det beaktas att alla internationella 
konventioner om skydd för barns rättigheter erkänner de övergivna och föräldralösa 
barnens rättighet till en familj och till omvårdnad. EU bör uppmuntra åtgärder för 
adoption av barn med särskilda behov.

Or. es

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 178
Punkt 29

29. Europaparlamentet begär att man ska överväga möjligheten att ta fram ett 
gemenskapsinstrument för adoptioner som utvecklas i enlighet med konventionen om 
barnets rättigheter och andra relevanta internationella standarder. I detta 
sammanhang bör det beaktas att (text utgår) internationella konventioner om skydd 
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för barns rättigheter erkänner alla barns rättighet att växa upp i en familjemiljö och 
att deras rättigheter bör skyddas. Barn som inte har någon familj bör få särskilt 
skydd och hjälp.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 179
Punkt 30

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram effektiva lösningar för att 
(text utgår) övergivna och föräldralösa barn ska få möjlighet att leva tillsammans 
med en familj eller under familjeliknande förhållanden. Barnets bästa måste alltid 
komma i första rummet, så som det föreskrivs i FN:s konvention för barnets 
rättigheter.

Or. sv

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 180
Punkt 30

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram effektiva lösningar för att 
förhindra att barn överges och att övergivna och föräldralösa barn spärras in på 
institutioner, bland annat genom att stödja föräldrarna i deras omsorgsansvar och 
främja alternativa familjevårdslösningar. En lösning kan vara att öka antalet 
nationella eller, i andra hand och om det är i barnets intresse, internationella 
adoptioner. Medlemsstaterna uppmanas också att främja samarbetet mellan relevanta 
myndigheter i EU enligt lagarna i EU:s medlemsstater och relevanta internationella 
konventioner.

Or. en

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 181
Punkt 30

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram effektiva lösningar för att 
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förhindra att övergivna och föräldralösa barn spärras in på institutioner. En lösning 
kan vara att använda sig av fosterhem, i synnerhet i brådskande fall, eller att öka 
antalet nationella eller, om nödvändigt, internationella adoptioner. Medlemsstaterna 
uppmanas också att garantera den fria rörligheten i EU för barn som officiellt är 
adopterbara enligt lagarna i EU:s medlemsstater och internationella konventioner.

Or. es

Ändringsförslag från Jean-Marie Cavada, Claire Gibault

Ändringsförslag 182
Punkt 30

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram effektiva lösningar för att 
förhindra att övergivna och föräldralösa barn spärras in på institutioner eller placeras i 
fosterfamiljer – vilket inte kan vara annat än tillfälliga lösningar. En lösning kan 
vara att öka antalet nationella eller, om nödvändigt, internationella adoptioner. 
Medlemsstaterna uppmanas också att garantera (text utgår) barn som officiellt är 
adopterbara möjligheten att adopteras i ett annat EU-land enligt bestämmelserna i 
internationella konventioner och i medlemsstaterna. Parlamentet önskar att 
medlemsstaterna och EU-institutionerna, tillsammans med Haagkonferensen och 
Europarådet, skapar en ram som garanterar insyn och uppföljning av dessa barns 
utveckling, på sådant sätt att handel med barn förhindras.

Or. fr

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 183
Punkt 30

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram effektiva lösningar för att 
förhindra att övergivna och föräldralösa barn spärras in på institutioner. En lösning 
kan vara att öka antalet nationella eller, om nödvändigt, internationella adoptioner. 
Medlemsstaterna uppmanas också att garantera den fria rörligheten i EU för barn som 
officiellt är adopterbara enligt lagarna i EU:s medlemsstater och internationella 
konventioner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att internationella 
adoptioner endast används som en sista utväg och att man i första hand försöker 
hitta fosterföräldrar eller adoptivföräldrar i samma land som ett barn som bor i en 
institution. Barnets intresse bör i detta hänseende komma i första rummet.

Or. en
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Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 184
Punkt 31

31. Europaparlamentet framhåller att ungdomsbrottslingar upplever ett socialt 
utanförskap som i praktiken ofta omöjliggör deras sociala integration. Parlamentet 
uppmuntrar därför medlemsstaterna att vidta åtgärder till förmån för unga från 
barnhem eller institutioner så att dessa personer med hjälp av stödåtgärder kan planera 
sin yrkesframtid och underlätta sin integration i samhället.

Or. el

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 185
Punkt 31a (ny)

31a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ägna 
särskild uppmärksamhet åt integrerad utbildning av barn med funktionshinder för 
att på så sätt se till att de på ett problemfritt sätt integreras i samhället medan de 
fortfarande går i skolan och för att höja friska barns tolerans inför funktionshinder 
och sociala skillnader.

Or. hu

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 186
Punkt 32

32. Europaparlamentet begär att åtgärder skall vidtas för att man mer beslutsamt skall 
kunna ta itu med frågor som rör diskriminering, social mångfald, spridning av 
tolerans i skolorna och spridning av kunskaper om hälsosamt leverne, samt frågor 
som rör alkoholkonsumtion och drogmissbruk.

Or. hu
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Ändringsförslag från Luciana Sbarbati

Ändringsförslag 187
Punkt 32

32. Europaparlamentet begär att åtgärder skall vidtas för att man mer beslutsamt skall 
kunna ta itu med frågor som rör näringslära, alkoholmissbruk, droger och 
överkonsumtion av läkemedel.

Or. it

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 188
Punkt 32

32. Europaparlamentet begär att åtgärder ska vidtas för att man mer beslutsamt ska kunna 
ta itu med frågor som rör näringslära, förebyggande av alkoholmissbruk och 
narkotikaberoende.

Or. en

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 189
Punkt 32

32. Europaparlamentet begär att åtgärder ska vidtas för att man mer beslutsamt ska kunna 
ta itu med frågor som rör näringslära, alkoholmissbruk och droger samt lämplig 
undervisning om personliga förhållanden och sexuell hälsa.

Or. en

Ändringsförslag från Hanna Foltyn-Kubicka

Ändringsförslag 190
Punkt 32a (ny)

32a. Europaparlamentet framhåller vikten av att respektera båda föräldrarnas 
nationalitet i internationella äktenskap, även i splittrade familjer och i synnerhet då 
splittringen leder till att möjligheten att upprätthålla kontakten med barnen 
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begränsas.

Or. pl

Ändringsförslag från Hanna Foltyn-Kubicka

Ändringsförslag 191
Punkt 32b (ny)

32b. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avskaffa alla restriktioner i 
föräldrars möjligheter att träffa sina barn till följd av nationella olikheter, i 
synnerhet när gäller rätten att umgås på ett annat språk än landets officiella. 
Avskaffade restriktioner i samband med en konflikt mellan föräldrarna i ett 
internationellt äktenskap bör innebära full frihet att umgås på det språk som barnet 
och föräldern väljer, med vederbörlig hänsyn till eventuella domstolskrav på att 
mötena skall vara övervakade.

Or. pl

Ändringsförslag från Ona Juknevičienė

Ändringsförslag 192
Punkt 32a (ny)

32a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att agera starkare mot det ökade 
missbruket av droger, andra giftiga substanser samt alkohol bland barn.

Or. lt

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 193
Punkt 32a (ny)

32a. Europaparlamentet kräver en omvänd juridisk bevisbörda i det avseendet att de 
ämnen som förs in i barns miljö inte får vara hälsofarliga och kräver

– att alla befintliga och framtida gränsvärden anpassas till dibarn och 
småbarn,

– att miljöpåverkan på hormonsystemet, nervsystemet, det psykiska systemet 
och immunsystemet undersöks och utvärderas,

– att barnkonsekvensbedömningar införs för all trafikplanering och fysisk 
planering,

– att man inför en positiv märkning av importerade leksaker som tillverkats 
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utan barnarbete.

Or. de

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 194
Punkt 32b (ny)

32b. Europaparlamentet pekar på det oroande faktumet att övervikt, i synnerhet bland 
barn, blir allt vanligare i Europa. Parlamentet betonar att det enligt uppskattningar 
finns över 21 miljoner överviktiga barn i EU och att siffran ökar med 400 000 
årligen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att reglera 
aggressiv och vilseledande reklam och att förbättra bestämmelserna om 
livsmedelsmärkning för förädlade livsmedel för att ta itu med det växande problemet 
med övervikt.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 195
Rubrik (efter punkt 32)

Barn vars föräldrar är invandrare, asylsökande och flyktingar

Or. sv

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 196
Punkt 33

33. Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet ska riktas åt situationen för 
flyktingbarn, asylsökande och migrerade barn (text utgår) så att man ser till att dessa 
barns rättigheter respekteras och deras särskilda behov beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 197
Punkt 33

33. Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet ska riktas åt situationen för 
(text utgår) barn som påverkats av migration, bland annat sådana vars föräldrar är 
asylsökande, flyktingar eller olagliga invandrare, så att man ser till att dessa barn inte 
lider av konsekvenserna av en situation som de inte kan hållas ansvariga för.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 198
Punkt 33

33. Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet skall riktas åt situationen för 
migrerade barn vars föräldrar är asylsökande, flyktingar eller olagliga invandrare, så 
att man ser till att dessa barn kan förverkliga sina rättigheter oavsett deras föräldrars 
legala status och inte lider av konsekvenserna av en situation som de inte kan hållas 
ansvariga för.

Or. sv

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 199
Punkt 33

33. Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet skall riktas åt situationen för 
migrerade barn vars föräldrar är asylsökande, flyktingar eller olagliga invandrare, så 
att man ser till att dessa barn inte lider av konsekvenserna av en situation som de inte 
kan hållas ansvariga för. Man bör särskilt se till att familjesammanhållningen 
bevaras.

Or. hu
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 200
Punkt 33a (ny)

33a. Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet riktas mot ensamkommande 
barn i alla slags migrationsärenden, eftersom den organiserade brottsligheten 
utnyttjar alla möjligheter att föra in ett barn i ett land för att kunna exploatera 
barnet. Därför måste medlemsstaterna vara uppmärksamma och se till att det finns 
”child protection policies” i alla tänkbara situationer.

Or. sv

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 201
Punkt 33a (ny)

33a. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att ge alla barn gratis eller 
förmånligt tillträde till lek- och sportanläggningar som passar deras ålder.

Or. en

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 202
Punkt 33a (ny)

33a. Europaparlamentet begär att invandrarbarn får tillträde till utbildning och att det 
ur ett interkulturellt perspektiv inrättas program och avsätts resurser med särskild 
inriktning på utsatta barn och barn utan medföljande vuxen. Parlamentet begär 
också att det utarbetas en strategi för att förebygga barnmigration.

Or. es

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 203
Punkt 34

34. När det gäller att enligt medbeslutandeförfarandet anta nya instrument som ska ligga 
till grund för det gemensamma asylsystemet begär Europaparlamentet att skyddet av 
barns rättigheter ska ges en framträdande roll och att det för detta ändamål ska vidtas 
särskilda åtgärder som tar vederbörlig hänsyn till barnens utsatthet. Barn bör i 
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synnerhet förses med tillräckligt tillträde till asylsystemet, rådgivning i 
barnrelaterade tillvägagångssätt med vederbörlig hänsyn till de individuella 
grunderna för asyl för ett barn i en familj som söker asyl och en vidare syn på 
familjeåterförening inom asylprocessen.

Or. en

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 204
Punkt 34a (ny)

34a. Europaparlamentet uppmärksammar den särskilda situationen för migrerade barn 
som separerats från båda sina föräldrar eller sin tidigare juridiska eller normala 
vårdnadshavare och ber att behovet av en engagerad EU-åtgärd om rätt till hjälp för 
ensamma barn beaktas. Åtgärden bör ta hänsyn till tillträde till området, utnämning 
av vårdnadshavare och dennes roll, rätten att bli hörd, mottagningsförhållanden 
och åtgärder för att spåra familjen samt eventuellt även hållbara lösningar.

Or. en

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 205
Punkt 34a (ny)

34a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras relevanta myndigheter 
att göra sitt yttersta för att garantera att barn får leva i en hälsosam fysisk miljö med 
tanke på den oproportionerliga inverkan som föroreningar och dåliga 
levnadsförhållanden har på unga. Vederbörlig uppmärksamhet bör även fästas vid 
förhållandena i barnens inlärningsmiljö. Även lämpliga standarder bör införas.

Or. en

Ändringsförslag från Edit Bauer

Ändringsförslag 206
Punkt 35

35. Europaparlamentet uppmärksammar den särskilda situationen för (text utgår) barn 
som inte registrerades vid födseln. Dessa barn kräver särskilda åtgärder som alltid bör 
baseras på barnets bästa, i överensstämmelse med den definition som gjorts av 
FN:s flyktingkommissariat.
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Or. en

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 207
Punkt 35

35. Europaparlamentet uppmärksammar den särskilda situationen för barn utan 
medföljande vuxen, statslösa barn och barn som inte registrerades vid födseln. Dessa 
barn kräver särskilda åtgärder som alltid bör baseras på barnets bästa, 
i överensstämmelse med den definition som gjorts i konventionen om barnets 
rättigheter och av FN:s flyktingkommissariat.

Or. en

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 208
Punkt 35

35. Europaparlamentet uppmärksammar att barn utan medföljande vuxen, statslösa barn 
och barn som inte registrerades vid födseln är särskilt utsatta. Det krävs att 
medlemsstaterna vidtar särskilda åtgärder baserade på vad som är bäst för det 
enskilda barnet, i överensstämmelse med den definition som gjorts av 
FN:s flyktingkommissariat.

Or. sv

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 209
Punkt 35a (ny)

35a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten för barn
som föds i EU, oavsett föräldrarnas legala status, att erbjudas medborgarskap i EU. 

Or. sv
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Ändringsförslag från Martine Roure

Ändringsförslag 210
Punkt 35a (ny)

35a. Administrativt kvarhållande av barn till migranter bör vara ett undantag. 
Europaparlamentet understryker att barn som åtföljs av sina familjer får kvarhållas 
endast som en sista utväg, under kortast möjliga tid, och om detta ligger i deras 
överordnade intresse i enlighet med artikel 37 b i internationella konventionen om 
barnets rättigheter, samt att minderåriga utan medföljande vuxen inte får 
kvarhållas eller avvisas.

Or. fr

Ändringsförslag från Martine Roure

Ändringsförslag 211
Punkt 35b (ny)

35b. Europaparlamentet påminner om att barn till migranter har rätt till utbildning och 
fritidssysselsättning.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 212
Punkt 35a (ny)

35a. Europaparlamentet välkomnar tillsättandet av barnombudspersoner och uppmanar 
samtliga medlemsstater i EU att underlätta inrättandet av en sådan tjänst både 
nationellt och lokalt.

Or. en

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 213
Rubrik (ny)

Barnens rätt till information

Or. en
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Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 214
Punkt 35a (ny)

35a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta ett 
effektivt system för att se till att barn, i såväl hemmen som skolorna och 
i förhållande till deras ålder och mognad, får information om och får möjlighet att 
utöva sina rättigheter.

Or. hu

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 215
Punkt 35b (ny)

35b. Europaparlamentet påpekar att för att barn ska kunna samla kunskaper och utöva 
sina rättigheter på ett effektivt sätt måste föräldrar och personer som yrkesmässigt 
arbetar med utbildning förberedas och utbildas.

Or. hu

Ändringsförslag från Magda Kósáné Kovács

Ändringsförslag 216
Punkt 35c (ny)

35c. Europaparlamentet påpekar att såväl de tryckta som de elektroniska medierna har 
ett ansvar när det gäller att främja barnets rättigheter.

Or. hu

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 217
Rubrik (efter punkt 35) (ny)

Barn och demokrati

Or. en
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Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 218
Punkt 35a (ny)

35a. Europaparlamentet betonar barnens rätt att växa upp i ett fritt och öppet samhälle 
där mänskliga rättigheter och yttrandefrihet respekteras och där inga dödsstraff 
längre tillämpas, i synnerhet inte på minderåriga personer.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 219
Punkt 35b (ny)

35b. Europaparlamentet betonar att barnens situation i odemokratiska stater är mycket 
otrygg och uppmanar kommissionen att ta hänsyn till denna människogrupp.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 220
Punkt 35c (ny)

35c. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta tag i frågan om att öka barnens 
och de ungas politiska medvetenhet i tredjeländer där demokratin är begränsad, så 
att dessa unga människor kan utvecklas till politiskt medvetna medborgare.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 221
Punkt 35d (ny)

35d. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betona vikten av att unga 
människor ges möjlighet att uttala sina åsikter frivilligt via (politiska) 
ungdomsorganisationer.
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Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 222
Punkt 35e (ny)

35e. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betona vikten av att unga 
människor ges möjlighet att uttala sina åsikter frivilligt via (politiska) 
ungdomsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 223
Punkt 35f (ny)

35f. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att betrakta ett barn som har 
blivit vittne till våld i hemmet som ett brottsoffer.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 224
Punkt 35g (ny)

35g. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att agera mot hedersbrott oavsett 
orsak: homosexualitet, religion eller könsidentitet, arrangerade äktenskap eller 
äktenskap med minderåriga.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 225
Rubrik (efter punkt 35) (ny)

Hälsa

Or. en
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Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 226
Punkt 35h (ny)

35h. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla 
sexualupplysning, information och rådgivning för att öka medvetenheten och 
respekten för sexualiteten och att hindra oönskade graviditeter och spridning av 
hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 227
Punkt 35 i (ny)

35i. För att underlätta tillgången till och informationen om olika preventivmedel.

Or. en

Ändringsförslag från Ana Maria Gomes

Ändringsförslag 228
Punkt 36

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaterna, den mellanstatliga arbetsgruppen ”Europe de 
l'Enfance”, det europeiska nätverket med nationella myndigheter som övervakar barns 
rättigheter (ChildONEurope), Europarådet, FN:s kommitté för barnets rättigheter, 
Unicef, Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s flyktingkommissariat
(UNHCR) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Or. en
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