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Päätöslauselmaesitys

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 1
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 13–15)
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että EU:n perusoikeuskirjan 24 artiklan ja lapsen oikeuksia koskevan 
YK:n yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti on tärkeää, että kaikille lapsille taataan 
oikeus osallistua ja että otetaan aina huomioon heidän kokemuksensa ja mielipiteensä 
heitä koskevissa asioissa antaen asianmukainen painoarvo lapsen iälle, kypsyydelle 
ja henkiselle kehitykselle; katsoo, että tämä oikeus on absoluuttinen eikä sitä saa 
rajoittaa ja että on tavoitettava myös ne lapset, joiden on vaikea ilmaista itseään
aikuisten ymmärtämällä tavalla, esimerkiksi kaikkein nuorimmat lapset, vammaiset 
lapset ja vierasta kieltä puhuvat lapset,

Or. en
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Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 2
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistuksen 27)
1 a kohta (uusi)

1 a. panee tyytyväisenä merkille hallitustenvälisen konferenssin 19. lokakuuta 2007 
tekemän päätöksen lasten oikeuksien sisällyttämisestä Lissabonin sopimuksessa 
vahvistettaviin Euroopan unionin tavoitteisiin, koska näin saadan uusi 
oikeusperusta lasten oikeuksille;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 3
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 29–32)
3 kohta

3. suhtautuu myönteisesti komission käynnistämään foorumiin, joka kokoaa yhteen 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission, kansalaisjärjestöjen ja lapsen 
oikeuksien alalla toimivien kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajat sekä
itse lapset; kehottaa komissiota sen vuoksi, että lasten osallistumisen olisi oltava yksi 
foorumin päätavoitteista, varmistamaan lasten ja myös jäsenvaltioissa toimivien 
lapsiasiavaltuutettujen sekä vanhempain- ja perheyhdistysten osallistumisen 
foorumiin;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 4
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 33–37)
4 kohta

4. pyytää komissiota tekemään ehdotuksen siitä, että lapsen oikeuksille luodaan erityinen 
budjettikohta, josta voidaan rahoittaa komission 4. heinäkuuta 2006 julkaisemassa 
tiedonannossa "Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia"esitettyjä 
toimia sekä lapsiin keskittyviä hankkeita, kuten lapsiryöstöihin keskittyvää 
eurooppalaista nopeaa hälytysjärjestelmää ja koordinointielintä, joka koostuu 
jäsenvaltioiden keskusviranomaisten edustajista ja jonka tehtävänä on vähentää 
lapsikaappaustapausten määrää; katsoo, että budjettikohtaan olisi sisällytettävä 
myös tuki alan kansalaisjärjestöjen verkostoille ja että sillä olisi varmistettava lasten 
osallistuminen tiedonannon ja hankkeiden täytäntöönpanoon;
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Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 5
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 41–43)
5 kohta

5. on tyytyväinen komission perustamaan yksiköiden väliseen ryhmään ja lasten 
oikeuksien alan koordinaattorin nimittämiseen; kehottaa perustamaan Lissabonin 
sopimuksen määräysten nojalla komission yksiköiden välisen sukupuolten tasa-
arvoa käsittelevän ryhmän kanssa koordinoidusti toimivan koordinointiyksikön 
myös Euroopan parlamenttiin kaikkien lapsen oikeuksiin liittyvien aloitteiden ja 
parlamentaaristen toimien yhdistämiseksi ja järkiperäistämiseksi; katsoo, että näiden 
elimien olisi toimittava myös verkostona joidenkin jäsenvaltioiden käynnistämiin 
lapsia koskeviin kansallisiin strategisiin suunnitelmiin liittyvien tietojen ja hyvien 
käytänteiden vaihdossa; kehottaa näitä elimiä luomaan suoran yhteyden lasten ja 
nuorten vetämiin organisaatioihin, jotta voidaan kehittää, toteuttaa, seurata ja 
varmistaa lasten mielekäs ja tehokas osallistuminen kaikkeen heihin vaikuttavaan 
päätöksentekoon; 

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 6
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 44–45, 47)
6 kohta

6. odottaa kiinnostuneena, että komissio julkaisee vuonna 2008 tutkimuksen, jossa 
arvioidaan EU:n nykyisen toiminnan vaikutuksia lasten oikeuksiin, ja
kuulemisasiakirjan, jossa pyritään määrittelemään EU:n tulevan toiminnan tärkeimmät 
painopistealueet lapsen oikeuksien alalla tavoitteena valkoisen kirjan hyväksyminen; 
pyytää komissiota ottamaan huomioon tulokset Save the Children (Pelastakaa lapset) 
ja Plan International -järjestöjen järjestämästä kuulemistilaisuudesta, johon osallistui 
tuhansia lapsia vuoden 2007 alussa, sillä tulosten mukaan lapset pitävät ensisijaisina 
seuraavia aiheita: lapsiin kohdistuva väkivalta, syrjintä, sosiaalinen syrjäytyminen, 
lapsiin kohdistuva rasismi, huumeiden, alkoholin ja tupakan vaikutukset, prostituutio, 
lapsikauppa ja ympäristönsuojelu1; katsoo, että näiden ensisijaisten aiheiden lisäksi 
lasten osallistumis- ja vaikutusoikeuden on oltava strategian laaja tavoite; kehottaa 
siksi komissiota kehittämään prosessin, jossa kaikki asianomaiset toimijat, myös 

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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lapset, voivat osallistua kuulemiseen, joka johtaa vähitellen lasten oikeuksia 
koskevaan EU:n strategiaan;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 7
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 51–53)
8 kohta

8. kehottaa komissiota, perusoikeusvirastoa ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
asianomaisten YK:n virastojen, kansainvälisten järjestöjen ja tutkimuskeskusten 
kanssa lasten tilannetta koskevien vertailukelpoisten tilastotietojen keräyksen 
parantamiseksi EU:ssa laajentamalla tarvittaessa Eurostatin tehtäviä siten, että
voidaan kehittää nimenomaisesti lapsia, esimerkiksi lasten köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, koskevia indikaattoreita ja lisätä niiden määrää; katsoo, että lasten 
osallistuminen tietojen keräämiseen olisi varmistettava;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 8
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 54–55)
8 a kohta (uusi)

8 a. pitää erittäin tärkeänä, että lasten oikeuksia koskevia tietoja levitetään lapsille 
lapsiystävällisellä tavalla ja sopivien keinojen avulla; kehottaa komissiota

– kehittämään tehokkaita viestintävälineitä, lapsiystävällinen internetsivusto
mukaan luettuna, lasten oikeuksia koskevan EU-toiminnan edistämiseksi,

– perustamaan pysyvän yhteisen tiedotusjärjestelmän, jotta voidaan lisätä 
tietämystä lasten tilanteesta EU:ssa,

– luomaan ja edistämään säännöllisesti käytettäviä keinoja, kuten tilastoja, 
tutkimuksia ja tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, EU:n lasten tilanteesta 
tiedottamiseksi;

Or. en
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Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 9
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 57–60)
9 kohta

9. kehottaa suunnittelemaan EU:n liittymistä lapsen oikeuksia koskevaan YK:n 
yleissopimukseen ja sen kahteen valinnaiseen pöytäkirjaan sekä lapsen oikeuksia 
koskeviin Euroopan neuvoston yleissopimuksiin, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehty Euroopan neuvoston yleissopimus ja 
sopimukset, jotka koskevat lasten oikeuksien käyttöä, adoptiota tai seksuaalista 
hyväksi- tai väärinkäyttöä; kehottaa neuvostoa hyväksymään periaatteellisen kannan, 
jotta EU voi vastaisuudessa osallistua neuvotteluihin lasten oikeuksia koskevista 
tulevista yleissopimuksista;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 10
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 61–63)
11 kohta

11. pitää valitettavana, että kaikki jäsenvaltiot eivät vielä ole perustaneet YK:n lapsen 
oikeuksien komitean esittämää lapsiasiavaltuutetun virkaa edistämään lasten 
oikeuksien toteutumista ja panemaan edelleen täytäntöön lapsen oikeuksista vuonna 
1989 tehtyä YK:n yleissopimusta, ja kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole
vielä perustaneet tällaista virkaa, perustamaan sen viipymättä; katsoo, että EU:n
olisi annettava taloudellista tukea lapsiasiavaltuutettujen eurooppalaiselle 
verkostolle (ENOC), jotta se voisi toimia tehokkaammin ja koko EU:n tasolla lasten 
oikeuksiin liittyvien kysymysten parissa;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 11
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 75–81, 84, FEMM 12)
12 kohta

12. myöntää, että mikään lapsiin kohdistuvan väkivallan muoto missään ympäristössä, 
koti mukaan luettuna, ei ole oikeutettua, vaan tuomittavaa, ja kehottaa sen vuoksi
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antamaan yhteisön lainsäädäntöä, jolla kielletään kaikki väkivallan muodot,
seksuaalinen hyväksikäyttö, nöyryyttävä rankaiseminen ja vahingolliset 
perinnäistavat; tuomitsee kaiken lapsiin kohdistuvan väkivallan, mukaan luettuna 
fyysinen, henkinen ja seksuaalinen väkivalta, kuten kidutus, lasten pahoinpitely ja 
hyväksikäyttö, panttivangiksi ottaminen, lapsilla ja heidän elimillään käytävä 
kauppa, kotiväkivalta, lapsipornografia, lapsiprostituutio, pedofilia ja vahingolliset 
perinnäistavat, kuten naisten sukuelinten silpominen, pakkoavioliitot ja 
kunniarikokset; palauttaa mieleen lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaan YK:n 
pääsihteerin julkistamaan tutkimukseen sisältyvät suositukset kaikkien lapsiin 
kohdistuvan väkivallan muotojen ehkäisystä ja niihin reagoimisesta; katsoo 
erityisesti, että ennalta ehkäisevät toimintalinjat on asetettava etusijalle ja 
sosiaalipalveluja on vahvistettava kiinnittäen erityistä huomiota 
perhesovittelupalveluihin, reagointia väkivallan ilmetessä on tehostettava uhrien 
auttamiseksi, rikoksen tekijät on asetettava vastuuseen ja tätä salattua ongelmaa 
koskevien tietojen keruuta ja analysointia on tehostettava; kehottaa edistämään 
lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytoimien puitteissa tietoisuuden lisäämistä, 
tiedotus- ja valistuskampanjoita ja lasten kanssa ja heidän hyväkseen 
työskentelevien ammattiryhmien toimintavalmiuksien lisäämistä;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 12
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 87–90, 124–125, 127)
13 kohta

TÄMÄ KOMPROMISSITARKISTUS ON SAATAVILLA ENNEN ÄÄNESTYSTÄ
VAIN ENGLANNIN KIELELLÄ

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 13
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 91, FEMM 23, JURI 1)
13 a kohta (uusi)

13 a. kehottaa komissiota tukemaan YK:n yleiskokouksen 25. toukokuuta 2000 
hyväksymän YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lapsikauppaa,
lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskevan pöytäkirjan ja lasten 
osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskevan valinnaisen pöytäkirjan pikaista 
ratifiointia;
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Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 14
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 94, FEMM 23, CULT 18)
14 kohta

14. kehottaa komissiota arvioimaan välittömästi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
lapsipornografian torjumisesta 22. joulukuuta 2003 annetun neuvoston 
puitepäätöksen 2004/68/YOS1 kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotta se voisi 
esittää ehdotuksen niiden kansallisten määräysten välittömästä muuttamisesta, jotka 
ovat vastoin kyseisen päätöksen määräyksiä, ja tukee komission tehtävää, jossa se 
pohtii yhdessä tärkeimpien luottokorttilaitosten kanssa teknistä mahdollisuutta sulkea
on line -maksujärjestelmän ulkopuolelle tai muulla tavoin torjua sivustot, jotka 
myyvät lapsipornoa sisältävää materiaalia verkossa; kehottaa muitakin 
elinkeinoelämän toimijoita, kuten pankkeja, valuutanvaihtoyrityksiä, 
internetpalveluntarjoajia ja hakukoneyrityksiä osallistumaan aktiivisesti 
lapsipornon ja lasten muun kaupallisen hyväksikäytön torjuntaan; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota uuden audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 
hyväksymistä silmällä pitäen kieltämään lapsipornografian ja lapsiin kohdistuvan 
väkivallan kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa; katsoo, että yhtenä 
komission perustavanlaatuisena painopistealana olisi oltava lapsipornografiaa 
sisältävien internetsivustojen sulkemiseen tähtäävien rajatylittävien operaatioiden 
vahvistaminen ja julkisten viranomaisten ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön 
parantaminen, jotta sitouduttaisiin laittomien internetsivustojen sulkemiseen;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 15
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 96–101)
15 kohta

15. kehottaa lasten oikeuksien puolustamiseksi luomaan yhdessä palveluntarjoajien, 
tiedotusvälineiden (julkiset ja yksityiset televisioyhtiöt, mainostajat, lehdistö, 
videopelit, matkapuhelimet ja internet) kanssa asianmukaisen, tehokkaan ja 
suhteellisen sääntelyjärjestelmän, jonka tarkoituksena on muun muassa kieltää
haitallisten kuvien ja sisältöjen lähettäminen (nettikiusaaminen mukaan luettuna) ja 
sellaisten väkivaltaisten videopelien markkinointi, jotka voivat olla haitallisia lapsen 
psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle, koska ne yllyttävät väkivaltaan ja seksismiin;

                                               
1 EUVL L 13, 20.1.2004, s. 44.
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panee lisäksi huolestuneena merkille koko ajan lisääntyvät MMS-viestit, joilla 
välitetään pornografisia tai lasten hyväksikäyttöä sisältäviä kuvia; ilmaisee tukensa 
turvallisempaa internetiä koskevalle ohjelmalle, joka koskee erityisesti lapsille
turvallisemman internetin käytön edistämiseen tähtäävien toiminnallisten ja 
teknisten toimenpiteiden toteuttamista; kehottaa jäsenvaltioita ja 
internetpalveluntarjoajia yhteistyössä hakukoneyritysten ja poliisin kanssa 
ottamaan käyttöön teknologiaa, jolla estetään internetkäyttäjien pääsy lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä sisältäville laittomille sivustoille ja yleisön pääsy käsiksi
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävään materiaaliin;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 16
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 105–106)
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa jäsenvaltioita tiukentamaan lasten tärkeimpään televisionkatseluaikaan 
sijoittuvien ohjelmien sisällön valvontaa sekä auttamaan vanhempia harjoittamaan
valvontaa antamalla asianmukaista tietoa televisio-ohjelmista; korostaa, että 
tietotekniikka antaa lapsille mahdollisuuden katsoa televisio-ohjelmia milloin 
tahansa kaikilta internetyhteydellä varustetuilta tietokoneilta; huomauttaa, että on 
aiheellista tarkastella uudelleen joukkotiedotusvälineiden rajoittamatonta oikeutta 
saavuttaa lapset ja lapsen oikeutta käyttää joukkotiedotusvälineitä rajoituksitta;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 17
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 107–112)
16 kohta

16. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota sen tulevassa strategiassa laatimaan
nuorisorikollisuuden ja koulukiusaamisen sekä muun loukkaavan kohtelun ja 
varsinkin nuorisojengien aiheuttamien ongelmien torjuntaan kattavan ja 
ennaltaehkäisevän suunnitelman, johon otetaan mukaan ennen kaikkea perheet ja 
koulut sekä perheitä tukevat sosiaalipalvelut, urheilu- ja nuorisokeskukset ja itse 
nuoret ja jossa keskitytään mahdollisuuksien tarjoamiseen nuorille ja nuorten 
aktiivisen yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiseen; suosittaa, että jäsenvaltiot 
jakavat keskenään hyviä käytäntöjään;
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Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 18
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 119–120)
18 kohta

18. vaatii lapsiseksiturismin katsomista rikokseksi kaikissa jäsenvaltioissa ja 
lapsiseksiturismia koskevia rajatylittäviä rikoslakeja; vaatii, että EU-kansalaisten 
kolmansissa maissa tekemiin rikoksiin on sovellettava koko EU:n alueella 
yhtenäisiä ekstraterritoriaalisia rikoslakeja lapsen oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskevan 
lisäpöytäkirjan mukaisesti; kehottaa antamaan Europolille asianmukaiset valtuudet
tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden maiden poliisivoimien kanssa, joita 
tällainen turismi koskee, rikostentekijöiden tunnistamiseen tähtäävien tutkimusten 
suorittamiseksi; kehottaa perustamaan tätä varten eurooppalaisten
yhteyshenkilöiden toimia; kehottaa luomaan asianmukaisia toimia 
hyväksikäyttäjistään vapautuneiden seksuaalisen hyväksikäytön uhrien 
kuntouttamiseksi ja sopeuttamiseksi takaisin yhteiskuntaan; kehottaa lisäksi 
antamaan kattavampaa tietoa lapsiseksiturismin laajuudesta jäsenvaltioissa;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 19
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 130, 132)
19 kohta

19. kehottaa luomaan vaihtoehtoja nuorten vangitsemiselle ottaen aiheellisesti 
huomioon tehdyn rikoksen vakavuuden ja huolehtimaan uudelleenkoulutustoimista, 
kuten nuorten yhdyskuntapalvelu, tulevaa sosiaalista ja ammatillista 
uudelleenintegrointia varten pitäen mielessä, että nuorille on opetettava, että 
oikeuksien lisäksi on myös velvollisuuksia; korostaa kuitenkin, että alaikäisten 
rikoksentekijöiden vangitsemiseen olisi turvauduttava vain äärimmäisenä keinona 
ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi; kehottaa huolehtimaan myös sellaisista 
koulutustoimista, joilla varmistetaan sopeutuminen takaisin yhteiskuntaan ja 
työelämään; katsoo, että uudelleenkoulutustoimien tarkoituksena on muun muassa 
antaa nuorelle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän voi pärjätä siinä todellisuudessa, 
jossa hän elää, mihin kuuluu tehdä selväksi vastuu toisten ihmisten oikeuksien 
kunnioittamisesta ja velvollisuus noudattaa yhteiskunnan antamia lakeja ja 
sääntöjä; katsoo, että kasvaakseen vastuulliseksi yksilöksi nuoren on tunnettava 
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itsensä osalliseksi omassa elämässään ja saatava vaikutusmahdollisuuksia omaan 
tilanteeseensa ja häntä koskeviin kysymyksiin;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 20
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 133, 141)
19 a kohta (uusi)

TÄMÄ KOMPROMISSITARKISTUS ON SAATAVILLA ENNEN ÄÄNESTYSTÄ 
VAIN ENGLANNIN KIELELLÄ

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 21
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 146, 148)
22 kohta

22. muistuttaa, että Euroopan unionissa 19 prosenttia lapsista elää köyhyysrajan 
alapuolella ja että tästä syystä on tarpeen säätää lasten tarpeiden mukaisista 
asianmukaisista avustustoimista heidän perheidensä tukemiseen; kehottaa 
jäsenvaltioita hyväksymään kunnianhimoisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita 
lasten köyhyyden vähentämiseksi ja viime kädessä sen poistamiseksi kokonaan;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 22
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 171–173, AFET 34)
27 kohta

27. katsoo, että EU:n on otettava tavoitteekseen sen varmistaminen, että EU:ssa ei ole
kodittomia lapsia eikä katulapsia; kehottaa toteuttamaan asianmukaisia ja 
kohdennettuja toimia kodittomien lasten ja katulasten auttamiseksi, sillä useimmat 
heistä kärsivät vakavista traumoista ja ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä, eivät saa 
koulutusta tai terveydenhoitoa, ovat erityisen alttiita joutumaan ihmiskaupan (kuten 
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prostituutio, elinkauppa ja laittomat adoptiot), huumeiden ja rikosten uhreiksi ja 
joutuvat usein kerjäämään; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan 
tuhannet katulapset ja kerjäämään pakotetut lapset vakavaksi sosiaaliseksi ja 
ihmisoikeusongelmaksi; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita määräämään seuraamuksia
tahoille, jotka ovat vastuussa siitä, että lapset joutuvat alentumaan kerjäläisiksi;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 23
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 177–178)
29 kohta

29. kehottaa tarkastelemaan mahdollisuutta laatia adoptioita koskeva yhteisön säädös, 
joka on lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja muiden 
asiaankuuluvien kansainvälisten normien mukainen ja jolla parannetaan
tiedotuspalveluiden laatua, kansainväliseen adoptioon valmistautumista, 
kansainvälisten adoptiohakemusasiakirjojen käsittelyä ja adoption jälkeisiä 
palveluja, pitäen mielessä, että kaikissa lasten oikeuksia koskevissa kansainvälisissä 
yleissopimuksissa tunnustetaan hylättyjen lasten ja orpojen oikeus perheeseen ja 
suojeluun;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 24
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 180, 182–183)
30 kohta

TÄMÄ KOMPROMISSITARKISTUS ON SAATAVILLA ENNEN ÄÄNESTYSTÄ 
VAIN ENGLANNIN KIELELLÄ

Or. en
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Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 25
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 186–189, 192)
32 kohta

32. pyytää kiinnittämään enemmän huomiota syrjinnän torjuntaan, sosiaaliseen 
monimuotoisuuteen, koulujen suvaitsevaisuuskasvatukseen, terveiden 
elämäntapojen opettamiseen, ravitsemusvalitukseen, alkoholin, huumeiden, 
lääkkeiden ja psykotrooppisten aineiden ja muiden päihdyttävien ja huumaavien 
aineiden väärinkäytön estämiseen sekä asianmukaiseen 
seksuaaliterveysvalistukseen;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 26
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 196–198)
33 kohta

33. pyytää kiinnittämään lasten parhaaksi erityistä huomiota pakolaislasten, 
turvapaikkaa hakevien lasten ja siirtolaislasten tilanteeseen sekä niiden lasten
tilanteeseen, joiden vanhemmat ovat turvapaikanhakijoita, pakolaisia tai laittomia 
siirtolaisia, jotta varmistetaan, että tällaiset lapset voivat nauttia oikeuksistaan 
vanhempiensa oikeudellisesta asemasta riippumatta eivätkä joudu kärsimään 
kielteisistä jälkivaikutuksista tilanteessa, josta he eivät ole itse vastuussa, ja että 
heidän erityistarpeensa tulevat huomioon otetuiksi;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 27
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 207–208)
35 kohta

35. kiinnittää huomiota erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin, joilla ei ole 
mukana seuraavaa aikuista tai kansalaisuutta ja joiden syntymästä ei ole ilmoitettu 
viranomaisille; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityistoimia, joissa otetaan 
aina huomioon kunkin lapsen ensisijainen etu sellaisena kuin lapsen oikeuksien 
yleissopimus ja Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu ovat sen 
määritelleet;
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Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 28
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 215, FEMM 37, EMPL 16)
35 a kohta (uusi)

TÄMÄ KOMPROMISSITARKISTUS ON SAATAVILLA ENNEN ÄÄNESTYSTÄ 
VAIN ENGLANNIN KIELELLÄ

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t) Roberta Angelilli

Kompromissitarkistus 29
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset EMPL 44, DEVE 17, 19)
35 b kohta (uusi)

TÄMÄ KOMPROMISSITARKISTUS ON SAATAVILLA ENNEN ÄÄNESTYSTÄ 
VAIN ENGLANNIN KIELELLÄ

Or. en
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