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Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 1
(a 13., 14. és 15. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
B. preambulumbekezdés

B. mivel az Alapjogi Charta 24. cikkének és a gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény 12. cikkének megfelelően fontos, hogy valamennyi gyermek számára 
garantálják a „részvételi” jogot abból a célból, hogy tapasztalatait és véleményét
valamennyi őt érintő kérdésben figyelembe lehessen venni, a gyermek életkorával, 
érettségével és szellemi fejlettségével összhangban kellő súlyt biztosítva annak; mivel 
ez a jog abszolút és nem terhelhető korlátozásokkal, és mivel meg kell találni annak 
módját, hogy valamennyi gyermekkel kommunikáljanak, még azokkal a 
gyermekekkel is, akik a felnőttek számára nehezen érthető módon fejezik ki 
magukat, például a nagyon fiatal gyermekek, fogyatékkal élő gyermekek és más 
nyelvet beszélő gyermekek,

Or. en
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Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 2
(a 27. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
1a. bekezdés (új)

1a. üdvözli a kormányközi konferencia (KKK) 2007. október 19-i határozatát arról, 
hogy a gyermekjogokat az Európai Unió egyik célkitűzéseként belefoglalják a 
Lisszaboni Szerződésbe, és ezáltal új jogalapot határoznak meg a gyermekjogok 
számára;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 3
(a 29., 30., 31. és 32. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
3. bekezdés

3. üdvözli, hogy a Bizottságot útjára indította a Fórumot, amely tömöríti a tagállamok, az 
Európai Parlament és a Bizottság, a nem kormányzati szervezetek (NGO-k), a 
gyermekjogok területén tevékenykedő nemzeti és nemzetközi szervezetek képviselőit, 
és magukat a gyermekeket is; mivel a gyermekek részvételét a Fórum egyik fő 
céljának kell tekinteni, felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a gyermekek
részvételét, továbbá a tagállamok gyermekjogi ombudsmanjainak, valamint a szülői 
és családi egyesületeknek a részvételét is;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 4
(a 33., 34., 35., 36. és 37. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
4. bekezdés

4. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a gyermekjogokkal kapcsolatos 
specifikus költségvetési tétel létrehozása céljából, amely lehetővé tenné „Az EU 
gyermekjogi stratégiája felé” című 2006. július 4-i bizottsági közlemény
(COM(2006)0367) végrehajtására irányuló munka finanszírozását, valamint az 
olyan, speciálisan a gyermekekre irányuló projektek működtetését, mint az európai 
„gyermekrablási” gyorsriasztási rendszer, valamint egy, a gyermekrablási ügyek 
számának csökkentésével megbízott, a tagállamok központi hatóságainak 
képviselőiből álló koordinációs szerv létrehozása; a költségvetési tételnek az e 
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területen működő NGO-hálózatokra irányuló támogatásokat is magában kell 
foglalnia, és biztosítania kell a gyermekek részvételét az említett közlemény és az 
említett projektek végrehajtására irányuló munkában;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 5
(a 41., 42. és 43. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
5. bekezdés

5. üdvözli, hogy a Bizottságot létrehozott egy szolgálatközi csoportot, továbbá 
koordinátort nevezett ki a gyermekkorúak jogai érdekében, s szeretné, ha a Lisszaboni 
Szerződés rendelkezése keretében az Európai Parlamenten belül is létrejönne egy 
koordinációs csoport a gyermekjogokkal kapcsolatos valamennyi parlamenti 
kezdeményezés és tevékenység összehangolására és ésszerűsítésére, amely 
együttműködne a Bizottság szolgálatközi csoportjával; úgy véli, hogy ezeknek a 
szervezeteknek a mondottakon túlmenően garantálniuk kell az információk és a jó 
gyakorlatok hálózatszerű kicserélését is, az egyes tagállamokban végrehajtás alatt 
álló, a gyermekekre vonatkozó nemzeti stratégiai tervekkel összefüggésben; 
szorgalmazza, hogy ezek a szervek a gyermekek valamennyi őket érintő 
döntéshozatalban való tényleges és hatékony részvételének kialakítása, 
megvalósítása, nyomon követése és biztosítása érdekében létesítsenek közvetlen 
kapcsolatot a gyermek- és fiatalkorúak által vezetett szervezetekkel;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 6
(a 44., 45. és 47. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
6. bekezdés

6. érdeklődéssel várja, hogy a Bizottság 2008-ban közzétegye a gyermekjogokat érintő 
meglévő európai uniós fellépések hatását értékelő tanulmányát és egy olyan 
konzultációs dokumentumot, amelynek célja, hogy meghatározza az EU gyermekek 
jogaira vonatkozó jövendő fellépésének nagy prioritásait, egy fehér könyv elfogadása 
céljából, és kéri, hogy vegye figyelembe a Save the Children és a Plan International 
által 2007 elején mintegy ezer gyermek körében elvégzett konzultáció eredményeit, 
amelynek nyomán kiderült, hogy az általuk prioritásnak tekintett kérdések az ellenük 
elkövetett erőszak, az őket sújtó megkülönböztetés, társadalmi kirekesztés és 
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rasszizmus, a kábítószerek, az alkohol és a dohányzás hatásai, a gyermekprostitúció és 
gyermekkereskedelem, továbbá a környezetvédelem1; e prioritást élvező konkrét
kérdéseken túlmenően a stratégia átfogó célját a gyermekek részvételhez és 
befolyásoláshoz való jogának kell képeznie; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy 
alakítson ki olyan eljárást, amelynek során valamennyi érdekelt fél, köztük a 
gyermekek is részt vehetnek az EU gyermekjogi stratégiájához elvezető 
konzultációban;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 7
(az 51., 52. és 53. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
8. bekezdés

8. kéri a Bizottságot, az Alapjogi Ügynökséget és a tagállamokat, hogy az érintett
ENSZ-ügynökségekkel, nemzetközi szervezetekkel és kutatóközpontokkal 
együttműködésben dolgozzanak az EU-ban élő gyermekek helyzetével kapcsolatos 
összehasonlítható statisztikai adatok összegyűjtésének javításán, adott esetben az 
Eurostat feladatkörének kiterjesztésével, abból a célból, hogy minél több, sajátosan a 
gyermekekre vonatkozó, pl. a gyermekszegénységet és a társadalmi kirekesztést jelző
mutatót dolgozzanak ki és vizsgáljanak; az adatgyűjtésben biztosítani kell a 
gyermekek részvételét;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 8
(az 54. és 55. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
8a. bekezdés (új)

8a. rendkívül fontosnak tartja, hogy a gyermekjogokra vonatkozó információkat 
gyermekbarát módon és alkalmas eszközökkel terjesszék el a gyermekek körében;
felszólítja a Bizottságot, hogy:
– az EU gyermekjogokkal kapcsolatos munkájának népszerűsítése érdekében 
dolgozzon ki hatékony kommunikációs eszközöket, köztük egy gyermekbarát 
honlapot;
– az EU-ban élő gyermekek helyzetére vonatkozó ismeretek javítása érdekében 

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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hozzon létre egy állandó és közös információs rendszert;
– hozzon létre és támogasson az EU-ban élő gyermekek helyzetével foglalkozó 
időszakos és rendszeres információs csatornákat, mint például statisztikai jelentések, 
tanulmányok, valamint az információk és a helyes gyakorlatok cseréje;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 9
(az 57., 58., 59. és 60. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
9. bekezdés

9. kéri, hogy vegyék tervbe az EU csatlakozását az ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezményéhez és a hozzá tartozó két fakultatív jegyzőkönyvhöz, valamint az Európa 
Tanács gyermekjogi egyezményeihez, így az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményhez, valamint a gyermekjogok gyakorlásáról, az 
örökbefogadásról vagy a szexuális kizsákmányolásról és visszaélésekről szólókhoz, s 
szeretné, ha a Tanács elvi állásfoglalást fogadna el annak érdekében, hogy az EU a 
jövőben részt vehessen a jövőbeli – elsősorban a gyermekek jogairól szóló –
egyezmények tárgyalásain;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 10
(a 61., 62. és 63. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
11. bekezdés

11. sajnálatosnak tartja, hogy még nem minden tagállam hozta létre a gyermekek és 
serdülők jogaiért felelős biztos posztját, ahogyan ezt az ENSZ (törlés) gyermekek 
jogaival foglalkozó bizottsága szorgalmazza, a gyermekjogok védelmének
előmozdítása és az ENSZ gyermekek jogairól szóló 1989. évi egyezményének további 
végrehajtása érdekében, és felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem 
tették meg, hogy mielőbb tegyék meg ezt a lépést; úgy véli, hogy az EU-nak pénzügyi 
támogatást kell biztosítania a gyermekjogok védelmével foglalkozó európai 
ombudsmanok hálózatának (European Network of Ombudspeople for Children –
ENOC), annak érdekében, hogy a hálózat intenzívebben és az egész EU-t átfogóan 
kezelhesse a gyermekjogokkal kapcsolatos kérdéseket;
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Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 11
(a 75., 76., 77., 78., 79., 81., 84. és FEMM 12. módosítás helyébe lépő kompromisszumos 
módosítás)
12. bekezdés

12. kijelenti, hogy a kiskorúak elleni erőszak bármilyen formája, bármilyen helyszínen  
elfogadhatatlan, beleértve az otthont is, és azt el kell ítélni, ezért olyan, egész EU-ra 
kiterjedő jogszabályt szorgalmaz, amely az erőszak, a szexuális kizsákmányolás, a 
megalázó büntetés és a káros hagyományos gyakorlatok minden formáját tiltja;
elítéli a gyermekek elleni erőszak minden formáját, beleértve a fizikai, pszichológiai 
és szexuális erőszakot, például a kínzást, a gyermekek bántalmazását és 
kizsákmányolását, elrablását, a gyermekek vagy szerveik kereskedelmét vagy 
értékesítését, a családon belüli erőszakot, a gyermekpornográfiát, a 
gyermekprostitúciót, a pedofíliát, és az olyan káros hagyományos gyakorlatokat, 
mint például a női nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasság és a becsület 
védelmében elkövetett bűntettek; emlékeztet (törlés) az Egyesült Nemzetek 
főtitkárának a gyermekek elleni erőszakról szóló tanulmányában foglalt, a 
gyermekek elleni erőszak valamennyi formájának megelőzéséről és a 
válaszintézkedésekről szóló ajánlására – és különösen elismeri annak 
szükségességét, hogy elsőbbséget kapjanak a megelőzési politikák, és megerősítsék a 
szociális szolgáltatásokat, különös tekintettel a családi békéltetési szolgáltatásokra, 
annak érdekében, hogy erősítsék az erőszak előfordulása után az áldozatok 
támogatása érdekében tett válaszintézkedéseket, hogy felelősségre vonják az 
elkövetőket és hogy erősítsék az e rejtett problémára vonatkozó adatok gyűjtését és 
elemzését; a gyermekek elleni erőszak megelőzésére irányuló politikák keretében 
szorgalmazza a tudatosságot növelő, tájékoztató és oktató kampányok, valamint a 
gyermekekkel és a gyermekek érdekében dolgozó szakmai csoportok kapacitásépítési 
tevékenységeinek támogatását;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 12
(a 87., 88., 89., 90., 124., 125. és 127. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
13. bekezdés

EZ A KOMPROMISSZUMOS MÓDOSÍTÁS A SZAVAZÁS ELŐTT CSAK ANGOL 
NYELVEN FOG RENDELKEZÉSRE ÁLLNI.
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Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 13
(a 91., FEMM 23. és JURI 1. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
13a. bekezdés (új)

13a. felszólítja a Bizottságot is, hogy mozdítsa elő az ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezményéhez (UNCRC) csatolt, a gyermekkereskedelemről, a 
gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, az ENSZ közgyűlése által 
2000. május 25-én elfogadott jegyzőkönyv, valamint a gyermekek fegyveres 
konfliktusokban való részvételéről szóló fakultatív jegyzőkönyv gyors ratifikálását;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 14
(a 94., a FEMM 23. és a CULT 18. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
14. bekezdés

14. felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul értékelje a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2003. december 
22-i 2004/68/EB tanácsi kerethatározattal1 összefüggésben a meglévő nemzeti 
végrehajtási intézkedéseket abból a célból, hogy javasolja a kerethatározattal 
ellentétes nemzeti rendelkezések azonnali módosítását, és támogatja a Bizottság 
szándékát, mely szerint – a főbb hitelkártya-kibocsátó társaságokkal egyetértésben –
tanulmányozza az olyan honlapok on line fizetési rendszerből való kizárásának 
technikai megvalósíthatóságát, amelyek gyermekpornográfiai anyagokat értékesítenek 
elektronikus úton, illetve más korlátozások bevezetésének technikai 
megvalósíthatóságát; hasonlóképpen felszólítja az egyéb gazdasági szereplőket, 
például a bankokat, pénzváltóhelyeket, internetszolgáltatókat és keresőprogram-
üzemeltetőket, hogy vegyenek aktívan részt a gyermekpornográfia és a gyermekek 
egyéb formában történő gazdasági kizsákmányolásának leküzdésére irányuló 
erőfeszítésekben; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tekintettel az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelv elfogadására, valamennyi 
audiovizuális médiaszolgáltatásban tiltsa a gyermekpornográfiát és a gyermekek 
elleni erőszakot; úgy véli, hogy a Bizottság egyik alapvető prioritását annak kell 
képeznie, hogy fokozza a pedofil internetes oldalak elleni, határokon átnyúló 

                                               
1 HL L 13., 2004.1.20., 44. o.
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műveleteket, valamint hogy az illegális honlapok megszüntetésére irányuló
kötelezettségvállalás céljából javítsa a hatóságok és a magánszektor szervezetei 
közötti együttműködést;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 15
(a 96., 97., 98., 99., 100. és 101. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
15. bekezdés

15. a gyermekjogok védelme érdekében javasolja megfelelő, hatékony és arányos
szabályozó rendszer létrehozását a szolgáltatókkal, a médiával (köz- és 
magántelevíziók, hirdetők, a sajtó, videójátékok, mobiltelefonok és az Internet), 
továbbá iparágakkal való párbeszéd alapján, nevezetesen az ártalmas képek és 
tartalmak továbbításának (ide értve az elektronikus zaklatást is), valamint az erőszakos 
videójátékok forgalmazásának tilalma érdekében, mert ezek – amennyiben erőszakra 
és szexizmusra ösztönöznek – ártalmas hatással lehetnek a gyermekek testi-lelki 
fejlődésére; aggodalommal mutat rá továbbá a pornográf vagy a gyermekekkel való 
visszaéléssel kapcsolatos képek MMS-ben történő cseréjének növekvő problémájára; 
támogatását fejezi ki a biztonságosabb Internet program iránt, amely az Internet 
különösen gyermekek általi biztonságosabb felhasználását elősegítő operatív és 
műszaki intézkedések megvalósításával kapcsolatos; ezzel összefüggésben felszólítja 
a tagállamokat és az internetszolgáltatókat (ISP), hogy a keresőprogramot
üzemeltető cégekkel és a rendőrséggel együttműködve vezessenek be olyan gátoló 
technológiákat, amelyek leállítják az internetfelhasználóknak a gyermekek szexuális 
kizsákmányolásával összefüggő illegális honlapokhoz való hozzáférését, és 
megakadályozzák, hogy a nyilvánosság a gyermekek szexuális kizsákmányolását 
ábrázoló anyagokhoz férjen hozzá;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 16
(a 105. és a 106. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
15a. bekezdés (új)

15a. felszólítja a tagállamokat, hogy szigorítsák az abban az időpontban bemutatott 
televíziós műsorok tartalma feletti ellenőrzéseiket, amelyben a gyermekkorú nézők 
száma a legmagasabb, és a televíziós műsorokra vonatkozó megfelelő, egységes 
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tájékoztatás biztosításával segítsék elő a szülői ellenőrzést; hangsúlyozza, hogy az 
információs technológia további lehetőséget ad a gyermekeknek arra, hogy egy 
Internet-kapcsolattal rendelkező számítógép segítségével bármikor hozzáférjenek 
televíziós műsorokhoz; rámutat arra, hogy nagyobb körültekintés szükséges a 
tömeges média gyermekekhez való korlátlan hozzáférési jogának és a gyermekek
tömeges médiához való korlátozás nélküli hozzáférési jogának felülvizsgálatához;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 17
(a 107., 108., 109., 110., 111. és 112. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
16. bekezdés

16. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy jövőbeni stratégiájában készítsen 
átfogó megelőzési tervet a fiatalkori bűnözés és az iskolai zaklatások, valamint az 
egyéb ártalmas magatartások és a fiatalkorúakból álló bandák sajátos problémája
ellen, amelybe mindenekelőtt a családokat és az iskolákat, a családsegítő 
szolgálatokat, a sport- és ifjúsági központokat, valamint magukat a fiatalokat kell 
bevonni, a lehetőségek biztosításának és a társadalomban való aktív részvételük 
előmozdításának középpontba állításával; azt ajánlja, hogy a tagállamok osszák meg 
egymással helyes gyakorlataikat;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 18
(a 119. és 120. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
18. bekezdés

18. kéri, hogy a gyermekekkel kapcsolatos szexturizmust tekintsék valamennyi 
tagállamban bűncselekménynek és szabályozzák területen kívüli büntetőjogi 
intézkedések; szorgalmazza, hogy azt az európai uniós polgárt, aki harmadik 
országban bűncselekményt követ el, az egész EU-ban alkalmazandó egységes 
területi büntetőjogi törvények szerint kezeljék, a gyermek jogairól szóló ENSZ 
egyezményhez csatolt, a gyermekkereskedelemről, a gyermekprostitúcióról és a 
gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyvvel összhangban; szorgalmazza, 
hogy az Europol pedig kapjon felhatalmazást a tagállamok és az ilyen jellegű 
turizmusban érintett államok rendőrségeivel való együttműködésre az ilyen 
bűncselekmények tetteseinek azonosítására irányuló nyomozások végrehajtása 
céljából, és ennek érdekében európai összekötő tisztviselői beosztások létrehozását 
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szorgalmazza; megfelelő intézkedéseket szorgalmaz a szexuális kizsákmányolás 
kizsákmányolóiktól megszabadított áldozatainak rehabilitálása és társadalmi 
beilleszkedése érdekében; emellett átfogóbb tájékoztatást kér a tagállamokon belüli 
gyermekszex-turizmusról;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 19
(a 130. és 132. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
19. bekezdés

19. kéri, hogy a kiskorúak számára irányozzanak elő a börtönbüntetést kiváltó – az 
elkövetett cselekmény súlyosságával arányos – büntetéseket, s valamennyi esetben 
biztosítsanak számukra átnevelő intézkedéseket – mint például fiatalkorúak
közhasznú munkája – jövőbeli társadalmi és szakmai beilleszkedésük elősegítésére, 
figyelembe véve azt is, hogy a kiskorúakat meg kell tanítani arra, hogy nem csak 
jogaik, hanem kötelességeik is vannak, annak figyelembe vétele mellett, hogy a 
fiatalkorú bűnelkövetőket csak végső esetben szabad fogva tartani, és a lehető 
legrövidebb időre; nevelési intézkedéseket is szorgalmaz a társadalmi és szakmai 
beilleszkedés biztosítására; úgy véli, hogy az átnevelő intézkedéseknek többek között 
arra kell irányulniuk, hogy ellássák a fiatalokat azzal a tudással és azokkal az 
eszközökkel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy kezelni tudják a valós helyzetet, 
amelyben élniük kell, ami azt jelenti, hogy világossá teszik számukra abbéli 
felelősségüket, hogy tiszteletben kell tartaniuk mások jogait, valamint abbéli
felelősségüket, hogy tartaniuk kell magukat a társadalom által meghatározott 
törvényekhez és szabályokhoz; a fiatalok felelős egyénekké való lehetséges fejlődése 
szempontjából elengedhetetlennek tartja, hogy bevonják őket, és biztosítsák arra 
irányuló jogukat, hogy befolyásolhassák saját helyzetüket és az őket érintő 
kérdéseket;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 20
(a 133. és 141. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
19a. bekezdés (új)

EZ A KOMPROMISSZUMOS MÓDOSÍTÁS A SZAVAZÁS ELŐTT CSAK ANGOL 



AM\698570HU.doc 11/14 PE398.501v01-00

Külső fordítás

HU

NYELVEN FOG RENDELKEZÉSRE ÁLLNI.

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 21
(a 146. és 148. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
22. bekezdés

22. emlékeztet arra, hogy az Európai Unióban a gyermekek 19%-a a létminimum alatt él, 
és ezért megfelelő, a gyermekek szükségleteihez igazított támogató intézkedéseket 
kell meghatározni, elsősorban családjaik javára, és felszólítja a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el nagyra törő és elérhető célokat a gyermekszegénység visszaszorítása –
és végső soron felszámolása – érdekében;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 22
(a 171., 172., 173. és AFET 34. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
27. bekezdés

27. az a véleménye, hogy az EU-nak célul kell kitűznie maga elé, hogy az EU-ban ne 
legyenek hajléktalan gyermekek és utcán élő gyermekek; kéri, hogy irányozzanak elő 
megfelelő és célzott intézkedéseket a hajléktalan gyermekek és az utcán élő 
gyermekek megsegítésére, mivel többségük súlyos traumán esett át és a 
társadalomból kirekesztett, nem részesül formális oktatásban és egészségügyi 
ellátásban, különösen könnyen válik az emberkereskedelem (mint például 
prostitúció, szervkereskedelem és illegális örökbefogadás), kábítószer-függőség és 
bűncselekmény áldozatává, és gyakran kéregetésre kényszerítik; arra kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az utcán élő gyermekek és a kéregetésre 
kényszerített gyermekek ezreit ismerje el súlyos szociális és emberjogi problémaként, 
és arra is felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be szankciókat a kéregetésre 
kényszerített gyermekek megaláztatásáért felelős személyek ellen;

Or. en
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Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 23
(a 177. és 178. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
29. bekezdés

29. szeretne megbizonyosodni arról, hogy van-e lehetőség közösségi eszköz létrehozására 
az örökbefogadás terén, amelyet a gyermek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel és az 
egyéb vonatkozó nemzetközi normákkal összhangban dolgoznának ki, és amely 
javítja az információs szolgáltatásokkal kapcsolatos gondosság minőségét, a 
nemzetközi örökbefogadások előkészítését, a nemzetközi örökbefogadási kérelmek 
feldolgozását és az örökbefogadást követő szolgáltatásokat, figyelembe véve, hogy 
valamennyi nemzetközi gyermekjogvédelmi egyezmény elismeri az elhagyott vagy 
árva gyermek jogát a családhoz és a védelemhez;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 24
(a 180., 182. és 183. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
30. bekezdés

EZ A KOMPROMISSZUMOS MÓDOSÍTÁS A SZAVAZÁS ELŐTT CSAK ANGOL 
NYELVEN FOG RENDELKEZÉSRE ÁLLNI.

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 25
(a 186., 187., 188., 189. és 192. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
32. bekezdés

32. kéri, hogy nagyobb elhivatottsággal közelítsék meg a megkülönböztetéssel, a 
társadalmi sokféleséggel, a tolerancia iskolai tanításával, az egészséges életmód 
oktatásával, a táplálkozási tudnivalók oktatásával, az alkohol, a kábítószerek, a 
gyógyszerek és pszichotróp anyagok és egyéb kábító hatású anyagok túlzott 
fogyasztásának megelőzésével, valamint a szexuális egészségre vonatkozó oktatással
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kapcsolatos kérdéseket;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 26
(a 196., 197. és 198. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
33. bekezdés

33. kéri, hogy a gyermek legjobb érdekében fordítsanak külön figyelmet a menekült, 
menedékkérő és migráns gyermekek, valamint az olyan gyermekek helyzetére,
akiknek szülei menedékkérők, menekültek vagy illegális bevándorlók, annak 
érdekében, hogy ezek a gyermekek szüleik jogállásától függetlenül élvezhessék 
jogaikat, és ne kelljen szenvedniük egy olyan helyzet negatív következményeitől, 
amelyről nem tehetnek, továbbá foglalkozzanak sajátos szükségleteikkel;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 27
(a 207. és 208. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
35. bekezdés

35. felhívja a figyelmet arra, hogy a felnőtt kísérő nélküli, hontalan, valamint a 
születésükkor nem anyakönyvezett gyermekek különösen veszélyben vannak, és 
felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak egyedi intézkedéseket az egyes gyermekek 
legjobb érdeke alapján, különösen az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezménye és 
az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága által meghatározottak szerint;

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 28
(a 215., FEMM 37. és EMPL 16. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
35a. bekezdés (új)

EZ A KOMPROMISSZUMOS MÓDOSÍTÁS A SZAVAZÁS ELŐTT CSAK ANGOL 



PE398.501v01-00 14/14 AM\698570HU.doc

Külső fordítás

HU

NYELVEN FOG RENDELKEZÉSRE ÁLLNI.

Or. en

Kompromisszumos módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Kompromisszumos módosítás: 29
(az EMPL 44, DEVE 17. és 19. módosítás helyébe lépő kompromisszumos módosítás)
35b. bekezdés (új)

EZ A KOMPROMISSZUMOS MÓDOSÍTÁS A SZAVAZÁS ELŐTT CSAK ANGOL 
NYELVEN FOG RENDELKEZÉSRE ÁLLNI.

Or. en
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