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Resolutsiooni ettepanek

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 1
(Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 13, 14, 15)
Põhjendus B

B. arvestades, et vastavalt põhiõiguste harta artiklile 24 ja ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni artiklile 12 on tähtis tagada kõikidele lastele osalemisõigus ning võtta 
arvesse nende kogemusi ja seisukohti kõikides neid puudutavates küsimustes, 
omistades nendele väärilist kaalu vastavalt lapse vanusele, küpsusele ja 
intellektuaalsele arengule; arvestades, et kõnealune õigus on absoluutne ja seda ei 
tohi piirata, ning arvestades, et tuleb leida viise suhtlemaks kõigi lastega, ka 
nendega, kes väljendavad end täiskasvanute jaoks raskesti arusaadaval viisil, 
näiteks väga väikesed lapsed, puudega lapsed ja erinevat keelt rääkivad lapsed;

Or. en
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Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 2
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepaneku 27)
Lõige 1 a (uus)

1 a. tervitab valitsustevahelise konverentsi (IGC) 19. oktoobri 2007. aasta otsust lisada 
Lissaboni lepingusse ühena Euroopa Liidu eesmärkidest lapse õigused, sätestades 
niimoodi laste õigustele uue õigusliku aluse;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 3
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 29, 30, 31, 32)
Lõige 3

3. tervitab komisjoni algatatud foorumit, mis ühendab endas liikmesriikide esindajad, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni, valitsusvälised organisatsioonid (VVOd), lapse 
õigustega tegelevad riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid ja lapsed; kuna 
laste osalust tuleks pidada üheks foorumi põhieesmärgiks, kutsub komisjoni üles 
tagama laste osalust ja ka liikmesriikide laste õiguste ombudsmanide osalust, aga ka
lapsevanemate ja perekonnaühenduste osalust;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 4
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 33, 34, 35, 36, 37)
Lõige 4

4. palub komisjonil esitada ettepanek eraldi eelarverea loomiseks lapse õiguste jaoks, et 
rahastada tööd komisjoni 4. juuli 2006. aasta teatise „Euroopa Liidu lapse õiguste 
strateegia väljatöötamine” (KOM(2006)0367) rakendamiseks ja selliste 
lapsekesksete projektide elluviimiseks nagu lapseröövidest teavitamise Euroopa 
varajase hoiatamise süsteem ning liikmesriikide keskasutuste esindajatest koosnev 
alaline koordineerimisasutus, kellel on volitus vähendada lapseröövi juhtumite 
arvu; eelarverida peaks sisaldama ka toetusi kõnealuses valdkonnas töötavatele 
valitsusväliste organisatsioonide võrgustikele ja tagama laste osaluse töös kõnealuse 
teatise ja nimetatud projektide elluviimiseks;
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Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 5
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 41, 42, 43)
Lõige 5

5. väljendab heameelt komisjoni talitlustevahelise lapse õiguste rühma loomise ja lapse 
õiguste alase tegevuse koordinaatori nimetamise üle ning soovib, et ka Euroopa 
Parlamendis loodaks koordineerimisüksus, et ühendada kõik parlamendi algatused ja 
tegevused, mis on seotud lapse õigustega, ning neid tõhustada; on seisukohal, et 
nende struktuuride abil tuleks muu hulgas tagada ka teabe ja heade tavade vahetamise 
võrgustiku töö seoses lapsi käsitlevate riiklike strateegiliste kavadega, mida mõned
liikmesriigid ellu viivad; nõuab, et kõnealused organid seaksid sisse otsesed 
kontaktid laste- ja noorteorganisatsioonidega, et arendada välja mõttekas ja tõhus 
laste osalemine kogu neid puudutavas otsustamisprotsessis ning seda rakendada, 
kontrollida ning see tagada;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 6
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 44, 45, 47)
Lõige 6

6. ootab huviga komisjoni poolt 2008. aastal laste õigusi mõjutavate olemasolevate ELi 
meetmete mõju hindava komisjoni uuringu ja aruteludokumendi avaldamist ELi 
tulevase tegevuse kindlaksmääramiseks lapse õiguste valdkonnas eesmärgiga võtta 
vastu valge raamat, ning palub komisjonil arvestada organisatsioonide Save the 
Children ja Plan International poolt tuhande lapse seas 2007. aasta algul läbi viidud 
konsulteerimise tulemusi, millest ilmnes, et laste jaoks on prioriteetsed valdkonnad 
nendevastane vägivald, diskrimineerimine, sotsiaalne tõrjutus ja rassism, mille ohvriks 
paljud on langenud, narkootikumide, alkoholi ja suitsu mõju, prostitutsioon ja 
inimkaubandus ning samuti keskkonnakaitse1; lisaks nimetatud konkreetsetele 
prioriteetsetele teemadele peab strateegia üleüldine eesmärk olema tagada lastele 
osalemis- ja mõjutamisõigus; kutsub seetõttu komisjoni üles töötama välja 
menetluse, milles kõik asjaomased sidusrühmad, sealhulgas lapsed, saavad osa võtta 
konsultatsioonidest, mis viivad ELi lapse õiguste strateegia vastuvõtmiseni;

Or. en
                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 7
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 51, 52, 53)
Lõige 8

8. palub komisjonil, põhiõiguste ametil ja liikmesriikidel teha koostööd asjaomaste ÜRO 
asutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja teaduskeskustega laste olukorda ELis 
käsitlevate võrreldavate statistiliste andmete kogumise parandamiseks ning laiendada 
vajaduse korral Eurostati volitusi, et oleks võimalik välja töötada ja kaasata 
võimalikult palju konkreetselt lapsi puudutavaid näitajaid, näiteks laste vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse kohta; tuleks tagada laste osalemine andmete kogumisel;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 8
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 54, 55)
Lõige 8 a (uus)

8 a. peab äärmiselt tähtsaks, et teavet lapse õiguste kohta levitataks lastele 
lapsesõbralikul viisil ja sobivate vahendite kaudu; kutsub komisjoni üles:
– töötama välja tõhusad suhtlusvahendid, sealhulgas lapsesõbraliku veebilehe, et 
edendada ELi tööd lapse õiguste valdkonnas;
– looma alalise ja ühise teabesüsteemi, et täiustada teadmisi laste olukorrast ELis;
– looma ja edendama perioodilisi ja regulaarseid teabekanaleid laste olukorra kohta 
ELis, nagu statistilised aruanded, uurimused ning teabe ja heade tavade 
vahetamine;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 9
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 57, 58, 59, 60)
Lõige 9

9. palub kaaluda ELi ühinemist ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle kahe 
vabatahtliku protokolliga, samuti Euroopa Nõukogu lapse õigusi käsitlevate 
konventsioonidega, sealhulgas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioon, ja lapse õiguste kasutamist, lapsendamist, seksuaalset ekspluateerimist
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ja kuritarvitamist käsitlevad konventsioonid, ning soovib, et nõukogu võtaks vastu 
põhimõttelise seisukoha, mis lubaks edaspidi ELil osaleda läbirääkimistel seoses 
tulevaste konventsioonidega, mille eesmärk on eelkõige laste õigused;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 10
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 61, 62, 63)
Lõige 11

11. peab kahetsusväärseks, et kõik liikmesriigid ei ole veel nimetanud lapse õigustega 
tegelevat ombudsmani, nagu on nõudnud ÜRO lapse õiguste komitee, et edendada 
lapse õiguste toetamist ja 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendavat 
rakendamist, ning kutsub neid liikmesriike üles, kes seda veel teinud ei ole, astuma 
kõnealuse sammu nii kiiresti kui võimalik; on arvamusel, et EL peaks lapse 
õigustega tegelevate ombudsmanide Euroopa võrgustikku (ENOC) rahaliselt 
toetama, et võrgustik saaks intensiivsemalt kogu ELis tegelda lapse õigustega seotud 
küsimustega;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 11
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 75, 76, 77, 78, 79, 81, 
84, FEMM 12)
Lõige 12

12. kinnitab, et kõik alaealiste vastu suunatud vägivallavormid mis tahes olukorras on 
õigustamatud ja tuleb hukka mõista, ja nõuab seepärast üleeuroopalise õigusakti 
vastuvõtmist, millega keelatakse kõik vägivallavormid, seksuaalne kuritarvitamine,
alandav karistamine ja kahjulikud traditsioonilised tavad; mõistab hukka laste vastu 
suunatud vägivalla kõik vormid, sealhulgas füüsilise, psühholoogilise ja seksuaalse 
vägivalla (nagu näiteks piinamine, laste ahistamine ja ekspluateerimine, pantvangi 
võtmine, lastega kaubitsemine või laste organite müümine, koduvägivald, lapsporno, 
laste prostitutsioon, pedofiilia) ning kahjulikud traditsioonilised tavad (nagu näiteks 
naissuguelundite moonutamine, sundabielud ja nn aukuriteod); tuletab meelde
ÜRO peasekretäri lastevastast vägivalda käsitlevas uuringus formuleeritud soovitusi, 
mis käsitlevad lastevastase vägivalla kõigi vormide ennetamist ja nendega tegelemist 
– tunnistab eelkõige vajadust seada esikohale ennetav poliitika ja tugevdada 
sotsiaalteenuseid, pöörates erilist rõhku vahendusteenuse osutamisele 
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pereküsimustes, tugevdada pärast vägivallaakti toimumist ohvritele antavat toetust, 
võtta kuriteo täideviijad vastutusele ning tõhustada kõnealust varjatud probleemi 
käsitlevate andmete kogumist ja analüüsimist; nõuab, et lastevastast vägivalda 
ennetava poliitika raames edendataks teadlikkuse tõstmist, teabe- ja harivaid 
kampaaniaid, suutlikkust tõstvaid tegevusi erialaste rühmade jaoks, kes tegelevad 
lastega ja laste jaoks;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 12
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 87, 88, 89, 90, 124, 125, 
127)
Lõige 13

THIS COMPROMISE AMENDMENT WILL BE AVAILABLE ONLY IN ENGLISH 
BEFORE THE VOTE

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 13
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 91, FEMM 23, JURI 1)
Lõige 13 a (uus)

13 a. kutsub samuti komisjoni üles toetama ÜRO Peaassamblee poolt 25. mail 2000. 
aastal vastu võetud ÜRO lapse õiguste konventsiooni protokolli (laste müügi, 
lasteprostitutsiooni ja lastepornograafia kohta) ja vabatahtliku protokolli (laste 
kaasamise kohta relvakonfliktidesse) kiiret ratifitseerimist;

Or. en
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Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 14
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 94, FEMM 23, CULT 
18)
Lõige 14

14. kutsub komisjoni üles viivitamata hindama riiklikke rakendusmeetmeid seoses 
nõukogu 22. detsembri 2003. aasta raamotsusega 2004/68/JSK laste seksuaalse 
ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta1, selleks et teha ettepanek selle 
otsusega vastuolus olevate riiklike õigusaktide viivitamatuks muutmiseks, ja toetab 
komisjoni tegevust, kes kooskõlastatult peamiste krediitkaarte väljastavate 
ettevõtetega hindab elektroonilisel teel lapsporno materjale müüvate Interneti-
lehekülgede online-maksesüsteemist väljaarvamise tehnilist teostatavust, või teiste 
piirangute kehtestamist; palub samamoodi teistel majanduselus osalejatel, nagu 
pangad, valuutavahetuspunktid, Interneti-teenuse pakkujad ja otsingumootorite 
operaatorid, osaleda aktiivselt jõupingutustes võidelda lapsporno ja laste 
majanduslikul eesmärgil ekspluateerimise muude vormide vastu; võttes arvesse uue 
audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi vastuvõtmist, kutsub nõukogu ja 
komisjoni üles keelustama lastepornograafiat ja laste suhtes toime pandud 
vägivalda kõikides audiovisuaalsetes meediateenustes; on seisukohal, et üks 
komisjoni põhiprioriteete peaks olema lapsporno veebilehtede vastu korraldatavate 
piiriüleste operatsioonide tugevdamine ning riigiasutuste ja erasektori vahelise 
koostöö parandamine ebaseaduslike veebilehtede sulgemiseks;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 15
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 96, 97, 98, 99, 100, 101)
Lõige 15

15. nõuab lapse õiguste kaitse huvides, dialoogis pakkujate, meedia (avalik ja 
eraõiguslik televisioon, reklaamindus, ajakirjandus, videomängud, mobiiltelefonid 
ja Internet) ning ettevõtjatega piisava, tõhusa ja proportsionaalse eeskirjade 
süsteemi loomist, mille eesmärk on eelkõige keelata kahjulike (sealhulgas 
elektroonilise ahistamise nähtusega seonduvate) piltide ja materjali edastamine ning 
vägivaldsete videomängude müümine, mis võivad kahjustada vägivallale ja 
seksistlikule käitumisele julgustamise kaudu lapse psüühilist arengut; lisaks juhib 
murega tähelepanu MMSi teel pornograafia ja laste kuritarvitamisega seotud piltide 
vahetamise kasvavale probleemile; väljendab oma toetust turvalisema Interneti-
programmi kasutamisele seoses operatiiv- ja tehniliste meetmete rakendamisega, et 

                                               
1 EÜT L 13, 20.1.2004, lk 44.
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edendada Interneti turvalisemat kasutamist eriti laste poolt; kõnealuses raamistikus 
kutsub samuti liikmesriike ja Interneti-teenuse osutajaid koostöös otsingumootorite 
ettevõtete ja politseiga rakendama blokeerimise tehnoloogiaid, et peatada Interneti 
kasutajate juurdepääs laste seksuaalse ekspluateerimisega seotud ebaseaduslikele 
lehekülgedele ning hoida ära üldsuse juurdepääs laste seksuaalset ekspluateerimist 
kujutavatele materjalidele;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 16
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 105, 106)
Lõige 15 a (uus)

15 a. kutsub liikmesriike üles tõhustama kontrolli teleprogrammide sisu üle aegadel, 
millal lastest televaatajate arv on suurim, ning aitama kaasa vanemate kontrollile, 
andes teleprogrammide kohta küllaldast ja ühtset teavet; rõhutab, et 
infotehnoloogia annab lastele lisavõimalusi teleprogrammidele juurdepääsuks igal 
ajal, igast Interneti-ühendusega arvutist; juhib tähelepanu sellele, et on vaja 
põhjalikult läbi vaadata massimeedia piiranguteta juurdepääsuõigus lastele ning 
laste piiranguteta juurdepääsuõigus massimeediale;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 17
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 107, 108, 109, 110, 111, 
112)
Lõige 16

16. palub liikmesriikidel ja komisjonil koostada oma tulevase strateegia raames 
kõikehõlmav noorsoo kuritegevuse ja koolides esineva ahistamise ning muu 
kahjuliku käitumise vastane ning konkreetse probleemi – noortejõukude – vastane 
ennetuskava, mis hõlmab eelkõige peresid, koole ja perekondadele tugiteenuseid 
osutavaid sotsiaalteenistusi, spordi- ja noortekeskusi, noori endid, keskendudes 
võimaluste pakkumisele ja nende aktiivse ühiskonnas osalemise edendamisele; 
soovitab liikmesriikidel vahetada üksteisega häid tavasid;

Or. en
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Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 18
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 119, 120)
Lõige 18

18. nõuab, et lastega seotud seksiturism loetaks kuriteoks kõigis liikmesriikides ja seda 
reguleeriks piiriülene kriminaalõigus; nõuab, et kolmandas riigis kuriteo toime 
pannud ELi kodaniku suhtes kohaldataks ühtset, kogu ELis kohaldatavat piiriülest 
kriminaalõigust kooskõlas lapse õiguste konventsiooni vabatahtliku protokolliga 
laste müügi, lasteprostitutsiooni ja lastepornograafia kohta; nõuab, et Europolile 
antaks volitus teha koostööd liikmesriikide ja teiste riikide politseijõududega, keda 
seda tüüpi turism puudutab, et viia läbi uurimisi kõnealuste kuritegude täideviijate 
väljaselgitamiseks, ja nõuab selleks Euroopa kontaktametniku ametikohtade 
loomist; nõuab piisavaid meetmeid oma ärakasutajate käest päästetud seksuaalse 
ärakasutamise ohvrite rehabiliteerimiseks ja ühiskonda integreerimiseks; nõuab ka 
kõikehõlmavama teabe avalikustamist lastega seotud seksiturismi kohta 
liikmesriikides;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 19
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 130, 132)
Lõige 19

19. palub alaealiste jaoks ette näha vangistust asendavad karistused, mis on 
proportsionaalsed toimepandud seaduserikkumise raskusega, ning et igal juhul oleksid 
tagatud ümberõppe meetmed, nagu noorte suhtes üldkasuliku töö rakendamine, 
nende ühiskondlikku ja kutsealasesse ellu tagasipöördumise jaoks, pidades silmas 
vajadust õpetada lastele, et neil on õigused, aga ka kohustused, järgides samas seda, 
et alaealiste õigusrikkujate kinnipidamist tuleks kasutada viimse abinõuna ja 
võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul; nõuab samuti, et haridusalased meetmed 
tagaksid ühiskondlikku ja kutsealasesse ellu tagasipöördumise; on arvamusel, et 
ümberõppe meetmete eesmärk peaks muu hulgas olema noorte varustamine 
teadmiste ja vahenditega, mis on vajalikud tegelike igapäevaelu olukordade jaoks, 
mis tähendab vajadust mõista nende kohustust austada teiste õigusi ning samuti 
kohustust järgida ühiskonnas kehtivaid seaduseid ja reegleid; peab selleks, et 
noored inimesed saaksid areneda kohusetundlikeks kodanikeks, ülioluliseks noori 
kaasata ja anda neile õigus mõjutada oma olukorda ja neid puudutavaid küsimusi;

Or. en
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Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 20
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 133, 141)
Lõige 19 a (uus)

THIS COMPROMISE AMENDMENT WILL BE AVAILABLE ONLY IN ENGLISH 
BEFORE THE VOTE

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 21
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 146, 148)
Lõige 22

22. tuletab meelde, et Euroopa Liidus elab 19% lastest allpool vaesuse piiri ning sellest 
tulenevalt on vaja ette näha laste vajadusi arvestavad piisavad abimeetmed, eelkõige 
nende peredele, ning kutsub liikmesriike üles seadma ambitsioonikaid ja 
saavutatavaid sihte laste vaesuse vähendamiseks (ja lõpuks kaotamiseks);

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 22
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 171, 172, 173, AFET 
34)
Lõige 27

27. on arvamusel, et EL peaks seadma endale eesmärgi tagada, et ELis ei oleks enam 
kodutuid lapsi või tänavalapsi; nõuab, et nähakse ette piisavad meetmed kodutute ja 
tänavalaste abistamiseks, sest enamik neist on kannatanud raskete traumade all ja 
on sotsiaalselt tõrjutud, neil puudub juurdepääs ametlikule haridusele või 
tervishoiuteenustele ning nad on eriti haavatavad inimkaubanduse (nagu näiteks 
prostitutsioon, elundikaubandus ja ebaseaduslik lapsendamine), narkosõltuvuse ja 
kuritegevuse ohvriks langemise suhtes või on tihti sunnitud kerjama; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel tunnistada tuhandeid tänavalapsi ja kerjama sunnitud 
lapsi kui tõsist ühiskondlikku ja inimõiguste alast probleemi ning kutsub ühtlasi 
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liikmesriike üles karistama kerjama sunnitud laste alandava seisukorra eest 
vastutavaid isikuid;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 23
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 177, 178)
Lõige 29

29. nõuab, et kaalutaks võimalust võtta vastu lapsendamist käsitlev ühenduse õigusakt, 
mis töötataks välja kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja teiste asjaomaste 
rahvusvaheliste standarditega ning mis parandaks teabeteenuste, rahvusvahelise 
lapsendamise ettevalmistamise, rahvusvahelise lapsendamise avalduste töötlemise ja 
lapsendamisjärgsete teenustega tegelemise kvaliteeti, võttes arvesse asjaolu, et kõik 
lapse õiguste kaitse rahvusvahelised konventsioonid tunnustavad hüljatud või 
vaeslaste õigust perekonnale ja kaitsele;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 24
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 180, 182, 183)
Lõige 30

THIS COMPROMISE AMENDMENT WILL BE AVAILABLE ONLY IN ENGLISH 
BEFORE THE VOTE

Or. en
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Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 25
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 186, 187, 188, 189, 192)
Lõige 32

32. nõuab, et diskrimineerimise, sotsiaalse mitmekesisuse, koolides sallivuse õpetamise, 
tervislike eluviiside õpetamise, toitumisalase hariduse, alkoholi, narkootikumide, 
ravimite ning psühhotroopsete ja teiste joovastavate ainete kuritarvitamise
ennetamise ning seksuaaltervist käsitleva asjakohase haridusega seotud küsimustega 
tegeldaks suurema otsusekindlusega;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 26
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 196, 197, 198)
Lõige 33

33. nõuab erilise tähelepanu osutamist – lapse parimates huvides – pagulastest, 
varjupaigataotlejatest ja sisserändajatest laste ning nende laste olukorrale, kelle 
vanemad on kas varjupaigataotlejad, pagulased või ebaseaduslikud sisserändajad, et 
kõnealustele lastele oleksid tagatud nende õigused, hoolimata nende vanemate 
õiguslikust seisundist, ning et nad ei peaks taluma negatiivseid tagajärgi olukorra 
tõttu, milles nemad ise süüdi ei ole, ning et nende erivajadustega tegeldaks;

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 27
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 207, 208)
Lõige 35

35. juhib tähelepanu asjaolule, et saatjata lapsed, kodakondsuseta ning sünnihetkel 
registreerimata jäetud lapsed on erilises ohus, ning kutsub liikmesriike võtma 
erimeetmed vastavalt sellele, mis on iga lapse seisukohast parim, nagu selle on 
eelkõige määratlenud ÜRO lapse õiguste konventsioon ja ÜRO Pagulaste 
Ülemkomissar;

Or. en
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Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 28
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud 215, FEMM 37, EMPL 
16)
Lõige 35 a (uus)

THIS COMPROMISE AMENDMENT WILL BE AVAILABLE ONLY IN ENGLISH 
BEFORE THE VOTE

Or. en

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Kompromissmuudatusettepanek 29
(Kompromissmuudatusettepanek, mis asendab muudatusettepanekud EMPL 44, DEVE 17, 
19)
Lõige 35 b (uus)

THIS COMPROMISE AMENDMENT WILL BE AVAILABLE ONLY IN ENGLISH 
BEFORE THE VOTE

Or. en
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