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Πρόταση ψηφίσματος

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 1
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 13, 14, 15)
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού,  είναι σημαντικό να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των 
παιδιών στη "συμμετοχή", ώστε να λαμβάνεται πάντα υπόψη η εμπειρία και οι 
απόψεις τους για όλα τα ζητήματα που τα αφορούν και να σταθμίζονται δεόντως, 
ανάλογα με την ηλικία, την ωριμότητα και την πνευματική ανάπτυξή τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό είναι απόλυτο και δεν επιτρέπεται να 
περιορίζεται κατ’ ουδένα τρόπο, και ότι πρέπει να βρίσκονται τρόποι επικοινωνίας 
με όλα τα παιδιά, ακόμη και με τα παιδιά που εκφράζονται με τρόπο που οι 
ενήλικες δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν, για παράδειγμα τα πολύ μικρά 
παιδιά, τα παιδιά με αναπηρίες και τα παιδιά που μιλούν άλλη γλώσσα από τη δική 
μας,
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Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 2
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 27)
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. χαιρετίζει την απόφαση της ΔΚΔ της 19ης Οκτωβρίου 2007 να συμπεριλάβει τα 
δικαιώματα του παιδιού ως ένα από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, παρέχοντας έτσι νέα νομική βάση για τα δικαιώματα του 
παιδιού·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 3
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 29, 30, 31, 32)
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει τη δημιουργία από μέρους της Επιτροπής ενός Φόρουμ όπου συμμετέχουν 
αντιπρόσωποι των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), εθνικές και διεθνείς οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και παιδιά·
δεδομένου ότι η  συμμετοχή των παιδιών θα πρέπει να θεωρείται ένας από τους 
κύριους στόχους του Φόρουμ, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή  
παιδιών αλλά και Συνηγόρων για τα δικαιώματα του παιδιού στα κράτη μέλη, 
καθώς και τη συμμετοχή ενώσεων γονέων και ενώσεων υπέρ της οικογένειας·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 4
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 33, 34, 35, 36, 37)
Παράγραφος 4

4. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ειδικής γραμμής 
στον προϋπολογισμό για τα δικαιώματα του παιδιού, που θα επιτρέπει τη 
χρηματοδότηση των εργασιών για την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
της 4ης Ιουλίου 2006 "Μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού" 
(COM(2006)0377)καθώς και έργων που αφορούν ειδικά τα παιδιά, όπως τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις "απαγωγές παιδιών", καθώς 
και τη δημιουργία συντονιστικού οργάνου αποτελούμενου από εκπροσώπους των 
κεντρικών αρχών των κρατών μελών, με αποστολή τη μείωση του αριθμού των 
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απαγωγών· το κονδύλιο του προϋπολογισμού θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
επιδοτήσεις για δίκτυα ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν και να 
διασφαλίζει τη συμμετοχή παιδιών στις εργασίες υλοποίησης της εν λόγω 
ανακοίνωσης και των σχετικών έργων·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 5
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 41, 42, 43)
Παράγραφος 5

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία από μέρους της Επιτροπής  
διυπηρεσιακής ομάδας καθώς και για τον διορισμό συντονιστή για τα δικαιώματα του 
παιδιού, και ζητεί να συγκροτηθεί συντονιστική μονάδα στους κόλπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
που θα δρα σε συνεργασία με τη διυπηρεσιακή ομάδα της Επιτροπής, με σκοπό τον 
συντονισμό και τον εξορθολογισμό όλων των πρωτοβουλιών και των 
κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών· 
φρονεί ότι οι δομές αυτές θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ένα δίκτυο ανταλλαγής 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε σχέση με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια για τα 
παιδιά, που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί όλες αυτές οι δομές να 
αναπτύξουν άμεση επαφή με οργανώσεις παιδιών και νέων προκειμένου να 
αναπτύξουν, να υλοποιήσουν, να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν την 
ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή παιδιών στη λήψη όλων των 
αποφάσεων που τα αφορούν·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 6
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 44, 45, 47)
Παράγραφος 6

6. αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσίευση από μέρους της Επιτροπής, το 2008, της 
μελέτης της για την αξιολόγηση του αντικτύπου υφιστάμενων δράσεων της ΕΕ που 
έχουν αντίκτυπο στα δικαιώματα των παιδιών καθώς και ενός εγγράφου 
διαβούλευσης που στόχο θα έχει τον προσδιορισμό των κύριων προτεραιοτήτων της
μελλοντικής δράσης της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού με στόχο την 
έγκριση Λευκού Βιβλίου, και της ζητεί να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από την οργάνωση "Σώστε τα παιδιά" (Save the 
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Children) και την οργάνωση Plan International με τη συμμετοχή χιλίων παιδιών στις 
αρχές του 2007, η οποία απεκάλυψε ότι τα ζητήματα που τα παιδιά θεωρούν 
προτεραιότητα είναι η άσκηση βίας εναντίον τους, οι διακρίσεις, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και ο ρατσισμός που υφίστανται, οι επιπτώσεις των ναρκωτικών, του 
αλκοόλ και του καπνίσματος, η εκπόρνευση και η εμπορία, καθώς και η προστασία 
του περιβάλλοντος1· επιπλέον αυτών των ειδικών ζητημάτων προτεραιότητας, το 
δικαίωμα συμμετοχής και επιρροής των παιδιών πρέπει να αποτελεί τον συνολικό 
στόχο της στρατηγική· για τον λόγο αυτόν, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών, θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση που θα οδηγήσει στην 
εκπόνηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 7
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 51, 52, 53)
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τα κράτη μέλη 
να εργαστούν σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, 
διεθνείς οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα για τη βελτίωση της συλλογής 
συγκρίσιμων στατιστικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στους 
κόλπους της ΕΕ, επεκτείνοντας ενδεχομένως την εντολή της Eurostat, ώστε να 
αναπτύξει και να συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό δεικτών που θα αφορούν ειδικά 
τα παιδιά π.χ. για την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η συμμετοχή παιδιών στη συλλογή των δεδομένων·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 8
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 54, 55)
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. θεωρεί ότι έχει υψίστη σημασία η διάδοση πληροφοριών για τα δικαιώματα του 
παιδιού να γίνεται στα παιδιά με φιλικό προς αυτά τρόπο και με τα κατάλληλα 
μέσα· ζητεί από την Επιτροπή:

- να αναπτύξει αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης ς 
                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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φιλικής για τα παιδιά ιστοσελίδας, για την προαγωγή του έργου της ΕΕ σχετικά 
με τα δικαιώματα του παιδιού·

- να θεσπίσει μόνιμο και κοινό σύστημα πληροφόρησης για τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στην ΕΕ·

- να δημιουργήσει και να προωθήσει διαύλους περιοδικής και τακτικής 
ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στην ΕΕ, όπως είναι οι 
στατιστικές εκθέσεις, οι μελέτες και οι ανταλλαγές πληροφοριών και ορθών 
πρακτικών·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 9
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 57, 58, 59, 60)
Παράγραφος 9

9. ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και στα δύο προαιρετικά 
πρωτόκολλα, καθώς και στις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν 
τα δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και των συμβάσεων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των παιδιών, την υιοθεσία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και  
κακοποίηση, και ευελπιστεί ότι θα εγκριθεί από το Συμβούλιο μια θέση αρχής, ώστε 
να επιτραπεί μελλοντικά στην ΕΕ να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις 
μελλοντικών συμβάσεων που θα αφορούν κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 10
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 61, 62, 63)
Παράγραφος 11

11. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη όλα κράτη μέλη θεσμοθετήσει το 
αξίωμα του Συνηγόρου για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως ζήτησε η επιτροπή του 
ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού για την προαγωγή της πραγμάτωσης των 
δικαιωμάτων των παιδιών και την περαιτέρω υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού του 1989 και καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν 
ήδη πράξει να προβούν σε αυτήν την ενέργεια το συντομότερο δυνατόν· είναι της 
άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέσει οικονομικούς πόρους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
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Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά (ENOC), προκειμένου το δίκτυο να είναι σε θέση 
να αντιμετωπίζει εντατικότερα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 11
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 
FEMM 12)
Παράγραφος 12

12. επιβεβαιώνει ότι κάθε μορφής βία κατά των ανηλίκων σε οποιοδήποτε περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού, είναι αδικαιολόγητη, και πρέπει να 
καταδικάζεται και ζητεί πανευρωπαϊκή νομοθεσία που να απαγορεύει κάθε μορφή 
βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, ταπεινωτικής τιμωρίας και επώδυνων
παραδοσιακών πρακτικών· καταδικάζει όλες τις μορφές βίας εναντίον των παιδιών 
συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας, όπως 
είναι  τα βασανιστήρια, η κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, η απαγωγή 
παιδιών, η εμπορία ή η πώληση παιδιών και των οργάνων τους, η ενδοοικογενειακή 
βία, η παιδική πορνογραφία, η παιδική πορνεία, η παιδεραστία, ή οι καταστροφικές 
παραδοσιακές πρακτικές όπως π.χ. ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι και τα εγκλήματα τιμής· υπενθυμίζει 
(διαγραφή) τις συστάσεις που διατυπώνονται στη μελέτη του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία κατά των παιδιών για την πρόληψη και την 
αντίδραση σε κάθε μορφή βίας κατά παιδιών - συγκεκριμένα, αναγνωρίζει την 
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε προληπτικές πολιτικές και να ενισχυθούν οι 
κοινωνικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες οικογενειακής 
μεσολάβησης, να ενισχυθούν οι αντιδράσεις για τη στήριξη των θυμάτων μετά το 
περιστατικό βίας, να έρχονται οι δράστες αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους και να 
ενισχυθεί η συγκέντρωση και η ανάλυση δεδομένων για αυτό το συγκεκαλυμμένο 
πρόβλημα· ζητεί, στο πλαίσιο πολιτικών για την πρόληψη της βίας εναντίον των 
παιδιών, να προωθηθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και αγωγής 
και να αναληφθούν δραστηριότητες δημιουργίας ικανότητας για τις 
επαγγελματικές ομάδες που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά· 

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 12
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 87, 88, 89, 90, 124, 125, 127)
Παράγραφος 13

Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 13
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 91, FEMM 23, JURI 1)
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποστηρίξει την ταχεία κύρωση του 
πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού 
όσον αφορά την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική 
πορνογραφία που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Μαΐου 2000
και το προαιρετικό πρωτόκολλο για την ανάμιξη των παιδιών σε ένοπλες 
συρράξεις·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 14
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 94, FEMM 23, CULT 18)
Παράγραφος 14

14. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε άμεση αξιολόγηση των εθνικών μέτρων 
εφαρμογής της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 2004/68/ΔΕΥ της 22 
Δεκεμβρίου 2003για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
και της παιδικής πορνογραφίας1 με στόχο την πρόταση άμεσης τροποποίησης των 
εθνικών διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με την απόφαση αυτή και στηρίζει τη 
δέσμευση της Επιτροπής η οποία, σε συνεργασία με τους κυριότερους οργανισμούς 
έκδοσης πιστωτικών καρτών, αξιολογεί την τεχνική δυνατότητα να αποκλειστούν από 
τα επιγραμμικά συστήματα πληρωμής οι ιστότοποι που πωλούν υλικό παιδικής 
πορνογραφίας διά της ηλεκτρονικής οδού ή να θεσπιστούν άλλοι περιορισμοί· καλεί 
επίσης άλλους οικονομικούς παράγοντες, όπως τράπεζες, ανταλλακτήρια, 

                                               
1 ΕΕ L 13 της 20.1.2004, σελ. 44
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παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και εταιρείες μηχανών αναζήτησης, να 
συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας 
και άλλων μορφών εμπορικής εκμετάλλευσης παιδιών· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, ενόψει της εγκρίσεως της νέας οδηγίας σε ότι αφορά τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, να απαγορεύσουν την παιδική 
πορνογραφία και τη βία στα παιδιά σε όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες· εκτιμά 
ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής οφείλει να αποτελεί η 
ενίσχυση της διασυνοριακής δράσης κατά δικτυακών τόπων με παιδική 
πορνογραφία και η βελτίωση της συνεργασίας δημόσιων αρχών και φορέων του 
ιδιωτικού τομέα με στόχο να αναληφθεί δέσμευση για το οριστικό κλείσιμο των
παράνομων ιστοσελίδων·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 15
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 96, 97, 98, 99, 100, 101)
Παράγραφος 15

15. τάσσεται, με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, υπέρ της 
δημιουργίας κατάλληλου (διαγραφή), αποδοτικού και αναλογικού συστήματος 
ρύθμισης, με διάλογο με τους φορείς παροχής υπηρεσιών, τα μέσα ενημέρωσης 
(δημόσιες και ιδιωτικές τηλεοράσεις, διαφήμιση, Τύπος, βιντεοπαιχνίδια, κινητά 
τηλέφωνα και Διαδίκτυο) και τους επικοινωνιακούς κλάδους, που θα αποσκοπεί 
κυρίως στην απαγόρευση της μετάδοσης βλαπτικών εικόνων και περιεχομένου 
(συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του εκφοβισμούς και της παρενόχλησης στον 
κυβερνοχώρο) και της εμπορικής διάθεσης βίαιων βιντεοπαιχνιδιών, τα οποία 
μπορούν να βλάψουν την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς ενθαρρύνουν 
τη βία και τον σεξισμό· επισημαίνει με ανησυχία, επιπλέον, το αυξανόμενο 
πρόβλημα της ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) με πορνογραφικό υλικό ή 
εικόνες κακοποίησης παιδιών· εκφράζει τη στήριξή του στο πρόγραμμα Safer 
Internet σχετικά με την υλοποίηση επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων για την 
προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου ιδίως από παιδιά· επ' αυτού, 
καλεί επίσης τα κράτη μέλη και τους φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, σε 
συνεργασία με εταιρείες που παρέχουν μηχανές αναζήτησης και με την αστυνομία 
να αναπτύξουν τεχνολογίες μπλοκαρίσματος προκειμένου να εμποδίζουν την 
πρόσβαση χρηστών του Διαδικτύου σε παράνομες ιστοσελίδες που σχετίζονται με 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την πρόσβαση του κοινού σε υλικό που 
περιέχει εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 16
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 105, 106)
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους τους επί του περιεχομένου 
τηλεοπτικών προγραμμάτων που προβάλλονται τις ώρες της μεγαλύτερης παιδικής 
τηλεθέασης και να συνδράμουν τους γονείς στον έλεγχο, παρέχοντας κατάλληλη, 
ομοιογενή πληροφόρηση σχετικά με τα τηλεοπτικά προγράμματα· υπογραμμίζει ότι 
η τεχνολογία της πληροφορίας δίνει στα παιδιά περαιτέρω δυνατότητες να έχουν 
πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα όλες τις ώρες, μέσω υπολογιστών που 
διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο· τονίζει ότι απαιτείται να εξετασθεί 
επιμελέστερα το θέμα του απεριόριστου δικαιώματος πρόσβασης των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης στα παιδιά και του δικαιώματος του παιδιού να έχει 
απεριόριστη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 17
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 107, 108, 109, 110, 111, 112)
Παράγραφος 16

16. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μελλοντικής 
στρατηγικής, να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης της 
εγκληματικότητας των νέων και του φαινομένου της παρενόχλησης στα σχολεία, και 
άλλων μορφών βλαβερής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, και του ειδικού 
προβλήματος των συμμοριών νέων, σχέδιο στο οποίο θα συμμετέχουν ιδίως οι 
οικογένειες και τα σχολεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες για τη στήριξη των 
οικογενειών, κέντρα αθλητισμού και νεολαίας καθώς οι ίδιοι οι νέοι, με επίκεντρο 
την παροχή ευκαιριών και την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής τους στην 
κοινωνία· συνιστά στα κράτη μέλη να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 18
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 119, 120)
Παράγραφος 18

18. ζητεί ο σεξουαλικός τουρισμός με θύματα παιδιά να θεωρείται έγκλημα σε όλα τα 
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κράτη μέλη και να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης από ποινική νομοθεσία με 
υπερεδαφική ισχύ· ζητεί κάθε πολίτης της ΕΕ που διαπράττει έγκλημα σε τρίτη 
χώρα να αντιμετωπίζεται βάσει ενιαίας υπερεδαφικής ποινικής νομοθεσίας, 
ισχύουσας σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με το προαιρετικό πρωτόκολλο στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά την 
πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία· ζητεί επίσης
να δοθούν στην Europol οι δέουσες αρμοδιότητες ώστε να συνεργάζεται με τις 
αστυνομικές αρχές των κρατών μελών και των χωρών όπου πραγματοποιείται αυτού 
του είδους ο τουρισμός για την πραγματοποίηση ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό 
των δραστών τέτοιων εγκλημάτων και για τον σκοπό αυτό ζητεί να δημιουργηθούν 
θέσεις ευρωπαίων αξιωματικών συνδέσμων· ζητεί ακόμη την πρόβλεψη 
κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των 
θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης που έχουν αφεθεί ελεύθερα από τους δημίους 
τους· ζητεί επίσης πληρέστερη πληροφόρηση για τον σεξουαλικό τουρισμό με 
θύματα παιδιά στα κράτη μέλη· 

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 19
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 130, 132)
Παράγραφος 19

19. ζητεί να προβλεφθούν για τους ανήλικους, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
διαπραχθέντος αδικήματος, μέτρα εναλλακτικά της φυλάκισης, καθώς και να 
εξασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση μέτρα επανεκπαίδευσης όπως η κοινοτική 
υπηρεσία νέων για τη μελλοντική κοινωνική και επαγγελματική επανένταξή τους, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενημέρωσης των ανηλίκων ότι είναι φορείς 
δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι οι ανήλικοι 
παραβάτες πρέπει να οδηγούνται στη φυλακή μόνο ως ύστατη λύση και για το 
μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα· ζητεί επίσης να ληφθούν εκπαιδευτικά μέτρα 
για τη διασφάλιση της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης· είναι της 
άποψης ότι τα μέτρα επανεκπαίδευσης πρέπει να στοχεύουν μεταξύ άλλων στην 
παροχή στους νέους των γνώσεων και των εργαλείων που χρειάζονται για να 
αντιμετωπίσουν την πραγματική κατάσταση στην οποία θα πρέπει να ζήσουν, κάτι 
που σημαίνει ότι πρέπει να τους γίνεται σαφής η ευθύνη τους να σέβονται τα 
δικαιώματα των άλλων, καθώς και η υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με τους 
νόμους και τους κανόνες της κοινωνίας· θεωρεί ότι, προκειμένου οι νέοι να 
εξελιχθούν σε υπεύθυνους ενήλικες, είναι βασικής σημασίας να συμμετέχουν και να 
μπορούν να επηρεάζουν οι ίδιοι την κατάστασή τους και τα θέματα που τους 
αφορούν·

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 20
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 133, 141)
Παράγραφος 19 α (νέα)

Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 21
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 146, 148)
Παράγραφος 22

22. υπενθυμίζει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό 19% των παιδιών ζει κάτω 
από το όριο της φτώχειας και ότι είναι, για τον λόγο αυτόν, απαραίτητο να 
προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα βοήθειας προσανατολισμένα στις ανάγκες των 
παιδιών, καθώς και μέτρα στήριξης των οικογενειών τους και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν φιλόδοξους και επιτεύξιμους στόχους για τη μείωση - και 
τελικά την εξάλειψη - της παιδικής φτώχειας·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 22
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 171, 172, 173, AFET 34)
Παράγραφος 27

27. είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να θέσει ως στόχο να σταματήσουν να υπάρχουν 
άστεγα παιδιά ή παιδιά του δρόμου στην ΕΕ· ζητεί να προβλεφθούν κατάλληλα και 
στοχοθετημένα μέτρα βοήθειας των άστεγων παιδιών και των παιδιών του δρόμου, 
δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν υποστεί σοβαρά ψυχολογικά 
τραύματα και κοινωνικό αποκλεισμό, δεν λαμβάνουν επίσημη εκπαίδευση ή 
υγειονομική φροντίδα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο να γίνουν θύματα εμπορίας 
(όπως εκπόρνευση, λαθρεμπόριο ανθρώπινων οργάνων και παράνομη υιοθεσία), να 
εθιστούν στα ναρκωτικά, να στραφούν στην εγκληματικότητα ή συχνά να 
εξωθηθούν στην επαιτεία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν την ύπαρξη χιλιάδων παιδιών του δρόμου και των παιδιών που 
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εξαναγκάζονται σε επαιτεία ως σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και ζήτημα που αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κυρώσεις για 
όσους ευθύνονται για τον εξευτελισμό των παιδιών που εξαναγκάζονται σε 
επαιτεία·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 23
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 177, 178)
Παράγραφος 29

29. στηρίζει τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός κοινοτικού μέσου για τις 
υιοθεσίες, που θα αναπτυχθεί σε συμφωνία με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του 
παιδιού και άλλα συναφή διεθνή πρότυπα, το οποίο θα βελτιώνει την ποιότητα της 
μέριμνας όσον αφορά τις υπηρεσίες πληροφόρησης, την προετοιμασία για διεθνείς 
υιοθεσίες, τον χειρισμό των αιτήσεων διεθνούς υιοθεσίας και τις υπηρεσίες που 
παρέχονται μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς 
συμβάσεις σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν 
στα εγκαταλελειμμένα ή ορφανά παιδιά το δικαίωμα στην οικογένεια και στην 
προστασία·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 24
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 180, 182, 183)
Παράγραφος 30

Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 25
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 186, 187, 188, 189, 192)
Παράγραφος 32

32. ζητεί να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τις διακρίσεις, την κοινωνική ποικιλομορφία, τη διδασκαλία της 
ανεκτικότητας στα σχολεία, την εκπαίδευση στον υγιεινό τρόπο ζωής, τη 
διατροφική εκπαίδευση, την πρόληψη της κατάχρησης οινοπνεύματος, ναρκωτικών, 
φαρμακευτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων και άλλων ψυχοδραστικών ουσιών,
και την κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα και σεξουαλικής υγείας·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 26
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 196, 197, 198)
Παράγραφος 33

33. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, και με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού,  στην 
κατάσταση των ανηλίκων προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών και των 
παιδιών οι γονείς των οποίων είναι αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες ή παράνομοι 
μετανάστες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να ασκούν τα 
δικαιώματά τους ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος των γονιών τους, ότι δεν
υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες μιας κατάστασης για την οποία δεν ευθύνονται 
και ότι ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες τους·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 27
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 207, 208)
Παράγραφος 35

35. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα παιδιά που δεν συνοδεύονται από ενήλικες, 
τα παιδιά απάτριδες καθώς και τα παιδιά που δεν έχουν δηλωθεί κατά τη γέννηση, 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά 
μέτρα ανάλογα με το τι είναι καλύτερο για κάθε μεμονωμένο παιδί, όπως ορίζεται 
κυρίως από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και από την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·
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Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 28
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 215, FEMM 37, EMPL 16)
Παράγραφος 35 α (νέα)

Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία: Roberta Angelilli

Συμβιβαστική τροπολογία 29
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες EMPL 44, DEVE 17, 19)
Παράγραφος 35 βα (νέα)

Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Or. 2en
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