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Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 1
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 13, 14, 15 pakeitimus)
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi pagal Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį ir JT Vaiko teisių konvencijos 
12 straipsnį svarbu užtikrinti visiems vaikams teisę „dalyvauti“, kad visais su jais 
susijusiais klausimais visuomet būtų atsižvelgiama į jų patirtį ir nuomones, kurios 
vertinamos atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą ir protinį vystymąsi; kadangi ši teisė 
yra absoliuti ir negali būti ribojama ir kadangi reikia surasti bendravimo su visais 
vaikais, netgi tais, kurie reiškia savo nuomonę suaugusiems sunkiai suprantama 
kalba, pvz., ypač maži vaikai, neįgalieji vaikai bei kita kalba kalbantys vaikai, būdų,

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 2
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 27 pakeitimą)
1a dalis (nauja)

1a. pritaria Tarpvyriausybinės konferencijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimui įtraukti 
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vaiko teises į Lisabonos sutartį kaip vieną iš Europos Sąjungos tikslų ir taip 
numatyti naują vaiko teisių teisinį pagrindą;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 3
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 29, 30, 31, 32 pakeitimus)
3 dalis

3. džiaugiasi, kad Komisija įsteigė Forumą, kuriame dalyvauja valstybių narių, Europos 
Parlamento ir Komisijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO), vaiko teisių srityje 
dirbančių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų atstovai ir patys vaikai; kadangi 
vaikų dalyvavimas turėtų būti laikomas vienu iš pagrindinių Forumo tikslų, ragina 
Komisiją užtikrinti vaikų ir valstybių narių vaikų teisių ombudsmenų, taip pat tėvų 
ir šeimos asociacijų dalyvavimą;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 4
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 33, 34, 35, 36, 37 pakeitimus)
4 dalis

4. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą vaikų teisėms skirti specialią biudžeto eilutę, 
pagal kurią būtų galima finansuoti 2006 m. liepos 4 d. Komisijos komunikato dėl ES 
vaiko teisių strategijos kūrimo (COM(2006)0367) įgyvendinimą ir tokius vaikams 
skirtus projektus, kaip Europos greitojo įspėjimo sistema vaikų grobimo atvejais, ir 
koordinavimo įstaigą, sudarytą iš valstybių narių centrinių valdžios institucijų 
atstovų, kuriems suteikti įgaliojimai mažinti vaikų grobimo atvejų skaičių; pagal šią 
biudžeto eilutę taip turėtų būti skiriama subsidijų šioje srityje veikiantiems NVO 
tinklams siekiant užtikrinti vaikų dalyvavimą Komunikato ir minėtų projektų 
įgyvendinimo procese;

Or. en
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 5
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 41, 42, 43 pakeitimus)
5 dalis

5. džiaugiasi, kad Komisija sukūrė tarpžinybinę vaiko teisių grupę ir skyrė vaiko teisių 
koordinatorių, ir pageidauja, kad, laikantis Lisabonos sutarties nuostatų ir veikiant 
išvien su Komisijos tarpžinybine grupe, ir Europos Parlamente būtų sukurtas 
koordinavimo padalinys, kuris suvienytų ir racionalizuotų visas Parlamento 
iniciatyvas, susijusias su vaikų teisėmis; mano, kad šios organizacijos turėtų sukurti 
keitimosi informacija ir gerąja patirtimi tinklą, atsižvelgdamos į kai kurių valstybių 
narių įgyvendinamus nacionalinius strateginius planus vaikų klausimais; ragina 
šias įstaigas užmegzti tiesioginį ryšį su vaikų ir jaunimo organizacijomis siekiant 
plėtoti, įgyvendinti, stebėti ir užtikrinti prasmingą ir veiksmingą vaikų dalyvavimą 
kiekviename su jais susijusio sprendimo priėmimo procese;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 6
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 44, 45, 47 pakeitimus)
6 dalis

6. susidomėjęs laukia, kol Komisija 2008 m. paskelbs savo tyrimą, kuriame įvertins su 
vaiko teisėmis susijusių taikomų ES veiksmų poveikį, ir konsultacinį dokumentą, 
kuriame apibrėš būsimųjų ES veiksmų vaiko teisių srityje svarbiausius prioritetus
siekiant patvirtinti Baltąją knygą, ir prašo ją atsižvelgti į organizacijų „Save the 
Children“ ir „Plan International“ konsultacijų su tūkstančiu vaikų 2007 m. pradžioje 
rezultatus, kurie atskleidė, jog prioritetinėmis sritimis jie laiko patiriamą prieš juos 
nukreiptą prievartą, diskriminaciją, socialinę atskirtį ir rasizmą, narkotikų, alkoholio ir 
rūkymo padarinius, prostituciją ir prekybą žmonėmis bei aplinkosaugą1; ne tik šios 
konkrečios prioritetinės sritys, bet ir vaiko teisė dalyvauti ir daryti įtaką turi būti 
išsamus strategijos tikslas; todėl ragina Komisiją plėtoti procesą, kurio metu visos 
susijusios susijusios šalys, įskaitant vaikus, galėtų dalyvauti konsultacijose siekiant 
sukurti ES vaiko teisių strategiją;

Or. en

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 7
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 51, 52, 53 pakeitimus)
8 dalis

8. prašo Komisijos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir valstybių narių 
dirbti bendradarbiaujant su atitinkamomis JT agentūromis, tarptautinėmis 
organizacijomis ir mokslinių tyrimų centrais siekiant patobulinti palyginamų 
statistinių duomenų apie vaikų padėtį ES rinkimą, esant reikalui, išplečiant Eurostato 
įgaliojimus, siekiant nustatyti ir įvesti kuo daugiau rodiklių, konkrečiai susijusių su 
vaikais, pvz., vaikų skurdo ir socialinės atskirties rodiklius; turi būti užtikrintas 
vaikų dalyvavimas renkant duomenis;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 8
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 54, 55 pakeitimus)
8a dalis (nauja)

8a. mano, kad labai svarbu vaikams skleisti informaciją apie vaiko teises jiems 
suprantamu būdu ir naudojant tinkamas priemones; ragina Komisiją:
– sukurti veiksmingas komunikacijos priemones, įskaitant vaikams pritaikytą 
interneto svetainę, siekiant skatinti ES veiklą vaiko teisių klausimais;
– sukurti nuolatinę ir bendrą informacinę sistemą norint pagerinti žinias apie ES 
vaikų padėtį;
– sukurti ir skatinti tokius periodinio ir reguliaraus informavimo apie ES vaikų 
padėtį būdus, kaip statistinės ataskaitos, tyrimai bei keitimasis informacija ir gera 
praktika;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 9
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 57, 58, 59, 60 pakeitimus)
9 dalis

9. prašo, kad būtų numatyta, jog ES pasirašys JT Vaiko teisių konvenciją ir jos du 
neprivalomuosius protokolus, taip pat Europos Tarybos konvencijas, susijusias su 
vaiko teisėmis, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją, ir konvencijas vaiko teisių įgyvendinimo, įvaikinimo, seksualinės 
vergovės ir seksualinio išnaudojimo klausimais, ir pageidauja, kad Taryba priimtų 
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principinę poziciją ir sudarytų sąlygas ES ateityje dalyvauti derybose dėl vaiko teisių
konvencijų;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 10
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 61, 62, 63 pakeitimus)
11 dalis

11. apgailestauja, kad ne visos valstybės narės yra įsteigusios vaikų teisių ombudsmeno
instituciją, kurią įkurti ragina JT Vaiko teisių komitetas, siekdamas, kad būtų 
puoselėjamos vaikų teisės ir toliau įgyvendinama 1989 m. JT Vaiko teisių 
konvencija, ir ragina minėtas valstybes nares kuo greičiau tai padaryti; mano, kad 
ES turėtų skirti lėšų Europos vaikų teisių ombudsmenų tinklui (angl.ENOC) remti 
siekiant, kad tinklas padėtų greičiau ir visos ES lygmeniu spręsti su vaiko teisėmis 
susijusius klausimus;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 11
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, FEMM 12 pakeitimus)
12 dalis

12. tvirtina, kad bet kokios formos smurtas prieš vaikus bet kokioje aplinkoje, įskaitant 
namus, yra nepateisinamas ir turi būti smerkiamas, todėl ragina parengti visos ES 
lygmeniu taikomus teisės aktus, kuriuose būtų draudžiamas bet kokios formos 
smurtas, seksualinis išnaudojimas, žeminančios bausmės ir žalingos tradicijos; 
smerkia visų formų smurtą prieš vaikus, įskaitant fizinį, psichologinį ir seksualinį 
smurtą, tokį kaip kankinimai, vaikų prievartavimas ir jų išnaudojimas, ėmimas 
įkaitais, prekyba vaikais ir jų organais, smurtas šeimoje, vaikų pornografija, vaikų 
prostitucija, pedofilija arba žalingos tradicijos, pavyzdžiui, moterų genitalijų 
žalojimas, priverstinės vedybos ir vadinamieji garbės nusikaltimai; primena 
(išbraukta) Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus tyrime apie smurtą prieš 
vaikus, kuriame numatoma, kaip užkirsti kelią visokių formų smurtui prieš vaikus ir 
spręsti su tuo susijusius klausimus, pateiktas rekomendacijas; pabrėžia, kad 
pirmenybę reikia teikti prevencinei politikai ir stiprinti socialines paslaugas, ypač 
atsižvelgiant į šeimų tarpininkavimo paslaugas, tobulinti nukentėjusiųjų nuo smurto 
paramos priemones, užtikrinti, kad nusikaltimų vykdytojai atsakytų už savo 
veiksmus ir skatinti duomenų apie šią nematomą problemą rinkimą bei 
analizavimą; ragina skatinti su vaikais ir vaikams dirbančių profesinių grupių 
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sąmoningumo didinimą, informavimo ir švietimo kampanijas ir gebėjimų ugdymo 
veiklą laikantis pagrindinių politikos, susijusios su smurto prieš vaikus prevencija, 
krypčių;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 12
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 87, 88, 89, 90, 124, 125, 127 pakeitimus)
13 dalis

ŠIS KOMPROMISINIS PAKEITIMAS PRIEŠ BALSUOJANT BUS PATEIKTAS TIK 
ANGLŲ KALBA

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 13
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 91, FEMM 23, JURI 1 pakeitimus)
13a dalis (nauja)

13a. taip pat ragina Komisiją remti greitą JT Vaiko teisių konvencijos Neprivalomojo 
protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, kurį 2000 
m. gegužės 25 d. priėmė JT Generalinė Asamblėja, ir Neprivalomojo protokolo dėl 
vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ratifikavimą;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 14
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 94, FEMM 23, CULT 18 pakeitimus)
14 dalis

14. ragina Komisiją nedelsiant įvertinti nacionalines įgyvendinimo priemones 
atsižvelgiant į 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pagrindų sprendimą 2004/68/TVR dėl 
kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija1, siekiant nedelsiant 

                                               
1 OL L 13, 2004 1 20, p. 44.
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pasiūlyti nacionalinių nuostatų, prieštaraujančių šiam sprendimui, pakeitimus, ir 
remia Komisijos, kuri drauge su didžiausiomis įmonėmis, išduodančiomis kreditines 
korteles, vertina technines galimybes iš mokėjimo internetu sistemos pašalinti 
tinklalapius, kuriuose vyksta elektroninė prekyba vaikų pornografine medžiaga, arba 
taikyti kitus apribojimus, pastangas; taip pat ragina kitus ekonomikos subjektus, 
pvz., bankus, valiutos keityklas, interneto paslaugų tiekėjus ir paieškos sistemų 
operatorius, aktyviai dalyvauti kovoje su vaikų pornografija ir kitomis vaikų 
komercinio išnaudojimo formomis; atsižvelgdamas į priimtą naują Garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų direktyvą, ragina Tarybą ir Komisiją uždrausti vaikų 
pornografiją ir smurtą prieš vaikus visoje garso ir vaizdo žiniasklaidoje;  mano, kad 
vienas iš Komisijos esminių prioritetų turėtų būti valstybių veiksmų prieš nelegalius 
vaikų pornografijos interneto puslapius stiprinimas ir viešosios valdžios institucijų 
ir privataus sektoriaus subjektų bendradarbiavimo gerinimas siekiant įsipareigojimo 
uždaryti nelegalius puslapius;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 15
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 96, 97, 98, 99, 100, 101 pakeitimus)
15 dalis

15. siekdamas užtikrinti vaikų teisių apsaugą rekomenduoja sukurti adekvačią, 
(išbraukta) veiksmingą ir proporcingą reguliavimo sistemą ir tartis su tiekėjais, 
žiniasklaida, t. y. valstybiniais ir privačiais televizijos kanalais, reklamos kūrėjais, 
spauda, vaizdo žaidimų, mobiliųjų telefonų ir interneto paslaugų įmonėmis, ir 
pramonės atstovais, konkrečiai siekiant uždrausti žalingo vaizdo ir turinio perdavimą
(įskaitant elektroninio priekabiavimo reiškinį) ir prekybą smurtą vaizduojančiais 
vaizdo žaidimais, kurie, skatindami smurtą ir priešingos lyties niekinimą, gali kenkti
vaiko psichofiziniam vystymuisi; be to, nerimaudamas pažymi, kad vis didesnė 
darosi keitimosi pornografinio pobūdžio arba susijusiomis su vaikų išnaudojimu 
MMS vaizdo žinutėmis problema; pareiškia remiantis saugesnio interneto 
programą, susijusią su operatyvinių ir techninių priemonių įgyvendinimu siekiant 
saugesnio interneto naudojimo, ypač vaikų atveju, atsižvelgdamas į tai, taip pat 
ragina valstybes nares ir interneto paslaugų tiekėjus bendradarbiauti su paieškos 
sistemų įmonėmis ir policija tam, kad būtų įdiegtos blokuojančios technologijos, 
kurios neleistų interneto vartotojams naudotis nelegaliomis svetainėmis, kuriose 
skelbiama su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijusi informacija, ir užkirstų kelią 
visuomenei naudotis vaikų seksualinį išnaudojimą vaizduojančia medžiaga;

Or. en
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 16
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 105, 106 pakeitimus)
15a dalis (nauja)

15a. ragina valstybes nares griežtinti televizijos programų, kurios rodomos tuomet, kai 
televizorių žiūri daugiausia vaikiško amžiaus žiūrovų, turinio kontrolę ir skatinti 
tėvų priežiūrą, suteikiant tinkamą bei vienodą informaciją apie televizijos 
programas; pabrėžia, kad informacinės technologijos vaikams suteikia vis daugiau 
galimybių bet kuriuo metu žiūrėti televizijos programas naudojantis kompiuteriu, 
turinčiu interneto ryšį; pažymi, kad reikia iš naujo svarstyti neribojamą 
žiniasklaidos teisę būti prieinama vaikams ir vaiko teisę naudotis žiniasklaida be 
apribojimų;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 17
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 107, 108, 109, 110, 111, 112 pakeitimus)
16 dalis

16. prašo valstybių narių ir Komisijos į jos būsimą strategiją įtraukti išsamų jaunuolių 
nusikalstamumo ir priekabiavimo mokyklose ir kitokio žalingo elgesio bei konkrečios 
jaunimo gaujų problemos prevencijos planą, kurį įgyvendinant dalyvautų visų pirma 
šeimos ir mokyklos, paramą šeimoms užtikrinančios socialinės tarnybos, sporto ir 
jaunimo centrai, pats jaunimas, siekiant suteikti galimybių ir skatinti jo aktyvų 
dalyvavimą visuomeniniame gyvenime; rekomenduoja valstybėms narėms keistis 
savo gera praktika;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 18
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 119, 120 pakeitimus)
18 dalis

18. prašo, kad seksualinis turizmas, į kurį įtraukiami vaikai, visose valstybėse narėse būtų 
laikomas nusikaltimu, kad jam būtų taikomi eksteritoriniai baudžiamieji įstatymai;
ragina, kad visiems ES piliečiams, kurie nusikalsta trečiojoje šalyje, būtų taikomi tie 
patys visoje ES galiojantys eksteritoriniai baudžiamieji įstatymai, atsižvelgiant į 
Vaiko teisių konvencijos Neprivalomąjį protokolą dėl prekybos vaikais, vaikų 
prostitucijos ir vaikų pornografijos; ragina įgalioti Europolą bendradarbiauti su 
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valstybių narių ir šalių, kurioms būdingas šio tipo turizmas, policijos pajėgomis ir 
atlikti tyrimus, siekiant nustatyti tokių nusikaltimų autorius, ir todėl ragina įsteigti 
Europos ryšių palaikymo pareigūnų postus; iš išnaudotojų išlaisvintoms seksualinio 
išnaudojimo aukoms ragina taikyti tinkamas reabilitavimo ir socialinės integracijos 
priemones; taip pat ragina teikti išsamesnę informaciją apie vaikų sekso turizmą 
valstybėse narėse;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 19
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 130, 132 pakeitimus)
19 dalis

19. prašo, kad, proporcingai atsižvelgiant į vaikų padarytų nusikaltimų sunkumą, jiems 
būtų nustatytos bausmės, pakeičiančios įkalinimą, pvz., jaunimo darbas 
bendruomenės labui,  ir kad bet kokiu atveju būtų užtikrinamos jų būsimo 
pakartotinio socialinio ir profesinio prisitaikymo priemonės, atsižvelgiant į būtinybę 
vaikams nurodyti, kad jie turi ne tik teises, bet ir pareigas, ir užtikrinant, kad 
nusikaltę nepilnamečiai būtų kalinami tik labai ypatingais atvejais ir kaip įmanoma 
trumpiau; taip pat ragina parengti švietimo priemones, skirtas užtikrinti socialinei ir 
profesinei reintegracijai; mano, kad pakartotinio švietimo priemonėmis turėtų būti 
siekiama, inter alia, suteikti priemonių ir žinių jauniems žmonėms, kaip elgtis jų 
gyvenime susiklosčius tam tikrai padėčiai, t. y. paaiškinti jų atsakomybę už pagarbą 
kitų teisėms ir visuomenės nustatytų įstatymų ir taisyklių laikymąsi; mano, kad 
siekiant, jog jauni žmonės virstų atsakingais asmenimis labai svarbu, kad jie 
dalyvautų ir turėtų teisę patys daryti poveikį savo padėčiai bei spręsti su jais 
susijusias problemas;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 20
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 133, 141 pakeitimus)
19a dalis (nauja)

ŠIS KOMPROMISINIS PAKEITIMAS PRIEŠ BALSUOJANT BUS PATEIKTAS TIK 
ANGLŲ KALBA

Or. en
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 21
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 146, 148 pakeitimus)
22 dalis

22. primena, kad Europos Sąjungoje 19% vaikų gyvena žemiau skurdo ribos, todėl būtina 
numatyti tinkamas, prie vaikų poreikių pritaikytas pagalbos priemones, įskaitant 
priemones, skirtas šių vaikų šeimoms, ir ragina valstybes nares nustatyti dideles ir 
įvykdomas užduotis, skirtas sumažinti ir galiausiai panaikinti vaikų skurdui;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 22
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 171, 172, 173, AFET 34 pakeitimus)
27 dalis

27. mano, kad ES turėtų nusistatyti tikslą užtikrinti, jog ES nebūtų benamių ar gatvės 
vaikų; prašo, kad būtų numatyta adekvačių ir tikslinių pagalbos benamiams ir gatvės 
vaikams priemonių, nes dauguma šių vaikų labai traumuoti ir socialiai atskirti, 
nelanko oficialių švietimo įstaigų ir negauna sveikatos paslaugų, itin pažeidžiami 
dėl galimybės tapti prekybos žmonėmis (pvz., prostitucijos, prekybos organais ir 
neteisėto įvaikinimo), priklausomybės nuo narkotikų ir nusikaltimų aukomis bei 
dažnai priversti prašyti išmaldos; prašo Komisijos ir valstybių narių pripažinti, kad 
dėl tūkstančių gatvės vaikų ir prašyti išmaldos priverstų vaikų kyla didelių socialinių 
ir žmogaus teisių problemų ir taip pat prašo valstybių narių atsakingiesiems už 
prašyti išmaldos priverstų vaikų degradavimą taikyti poveikio priemones;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 23
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 177, 178 pakeitimus)
29 dalis

29. pageidauja, kad būtų ištirta galimybė sukurti Bendrijos priemonę įvaikinimo srityje, 
kuri būtų kuriama atsižvelgiant į JT Vaiko teisių konvenciją ir kitas atitinkamas 
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tarptautines normas, kuri padėtų pagerinti rūpybos kokybę informacijos paslaugų, 
tarptautinio įvaikinimo parengimo, tarptautinio įvaikinimo prašymų tvarkymo ir po 
įvaikinimo teikiamų paslaugų kokybę atsižvelgiant į tai, kad visose tarptautinėse 
vaiko teisių apsaugos konvencijose pripažįstama paliktų vaikų arba našlaičių teisė 
turėti šeimą ir būti saugiems;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 24
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 180, 182, 183 pakeitimus)
30 dalis

ŠIS KOMPROMISINIS PAKEITIMAS PRIEŠ BALSUOJANT BUS PATEIKTAS TIK 
ANGLŲ KALBA

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 25
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 186, 187, 188, 189, 192 pakeitimus)
32 dalis

32. prašo, kad būtų ryžtingiau sprendžiamos problemos, susijusios su diskriminacija, 
socialine įvairove, mokytojų tolerancija mokyklose, švietimu sveikos gyvensenos 
klausimais, švietimu mitybos klausimais, piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotikais, 
vaistiniais ir psichotropiniais gaminiais bei kitomis svaiginamosiomis medžiagomis 
prevencija bei tinkamu švietimu lytinės sveikatos klausimais;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 26
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 196, 197, 198 pakeitimus)
33 dalis

33. prašo ypač didelį dėmesį skirti vaikų pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų 
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bei vaikų, kurių tėvai yra arba prieglobsčio prašytojai, arba pabėgėliai, arba nelegalūs 
imigrantai, interesams ir kuo geriau juos užtikrinti bei užtikrinti, kad šie vaikai 
turėtų savo teises neatsižvelgiant į jų tėvų teisinį statusą ir kad jie neatsidurtų 
neigiamoje padėtyje, už kurią nėra atsakingi, poveikio bei kad būtų siekiama 
patenkinti jų ypatingus poreikius;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 27
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 207, 208 pakeitimus)
35 dalis

35. atkreipia dėmesį į tai, kad vaikams, kurie gyvena vieni, kurie neturi pilietybės ir kurių 
gimimas nėra įregistruotas, kyla ypatingas pavojus, ir ragina valstybes nares taikyti 
specialiąsias priemones atsižvelgiant į tai, kas geriausia kiekvienam vaikui, ir 
vadovaujantis JT Vaiko teisių konvencija bei Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 
reikalų komisaro nurodymais;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 28
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 215, FEMM 37, EMPL 16 pakeitimus)
35a dalis (nauja)

ŠIS KOMPROMISINIS PAKEITIMAS PRIEŠ BALSUOJANT BUS PATEIKTAS TIK 
ANGLŲ KALBA

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Kompromisinis pakeitimas 29
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis EMPL 44, DEVE 17, 19 pakeitimus)
35b dalis (nauja)

ŠIS KOMPROMISINIS PAKEITIMAS PRIEŠ BALSUOJANT BUS PATEIKTAS TIK 
ANGLŲ KALBA

Or. en
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