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Rezolūcijas priekšlikums

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 1
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 13., 14. un 15. grozījumu)
B apsvērums

B. tā kā saskaņā ar Pamattiesību hartas 24. pantu un ANO Bērnu tiesību konvencijas 
12. pantu ir svarīgi visiem bērniem nodrošināt tiesības uz „līdzdalību”, lai atbilstīgi 
bērnu vecumam, briedumam un intelektuālajai attīstībai vienmēr ņemtu vērā viņu 
pieredzi un viedokli par visiem viņus ietekmējošiem jautājumiem; tā kā šīs tiesības ir 
absolūtas un tās nedrīkst ierobežot un tā kā ir jārod veidi, kādos komunicēt ar 
visiem bērniem, pat ar tiem bērniem, kas izsakās pieaugušajiem grūti saprotamā 
veidā, piemēram, ļoti mazi bērni, bērni ar invaliditāti un bērni, kas runā svešā 
valodā,

Or. en
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Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 2
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 27. grozījumu)
1.a punkts (jauns)

1.a atzinīgi vērtē starpvaldību konferences (SVK) 2007. gada 19. oktobra lēmumu 
iekļaut bērnu tiesības Lisabonas Līgumā kā vienu no Eiropas Savienības mērķiem, 
tādējādi nodrošinot jaunu tiesisko pamatu bērnu tiesībām;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 3
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 29., 30., 31. un 32. grozījumu)
3. punkts

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir izveidojusi forumu, kas apvieno pārstāvjus no 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta un Komisijas, no nevalstiskajām organizācijām 
(NVO), valstu un starptautiskajām organizācijām, kuras nodarbojas ar bērnu tiesību 
jautājumiem, kā arī pašus bērnus; tā kā bērnu līdzdalība ir uzskatāma par vienu no 
galvenajiem foruma mērķiem, aicina Komisiju nodrošināt bērnu un bērnu tiesību 
ombudu dalībvalstīs, kā arī vecāku un ģimeņu asociāciju līdzdalību;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 4
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 33., 34., 35., 36. un 37. grozījumu)
4. punkts

4. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par bērnu tiesību jautājumiem paredzētas 
budžeta pozīcijas izveidošanu, kas ļautu finansēt Komisijas 2006. gada 4. jūlija 
paziņojuma „Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām” (COM(200)0367) 
īstenošanu un tādus ar bērnu jautājumiem saistītus projektus kā Eiropas agrīnās 
brīdināšanas sistēma „Bērnu nolaupīšana”, kā arī koordinēšanas struktūru, kuras 
sastāvā ir dalībvalstu tādu centrālo iestāžu pārstāvji, kuras pilnvarotas samazināt 
bērnu nolaupīšanas gadījumu skaitu; budžeta pozīcijā arī jāiekļauj subsīdijas tādu 
NVO tīkliem, kas darbojas šajā jomā un nodrošina bērnu līdzdalību minētā 
paziņojuma un minēto projektu īstenošanā;
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Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 5
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 41., 42. un 43. grozījumu)
5. punkts

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisija izveidojusi starpdienestu grupu, kā arī norīkojusi 
koordinatoru nepilngadīgo tiesību jautājumos, un vēlas, lai arī Eiropas Parlamentā 
tiktu izveidota koordinācijas struktūrvienība saskaņā ar Lisabonas Līguma 
noteikumiem, lai strādātu sadarbībā ar Komisijas starpdienestu grupu, lai saistītu un 
koordinētu visas Parlamenta darbības un iniciatīvas attiecībā uz bērnu tiesībām; 
uzskata, ka šīm struktūrām arī jānodrošina informācijas un labas prakses apmaiņas 
tīkls attiecībā uz dažu dalībvalstu veiktu valstu stratēģijas plānu bērnu jautājumos 
īstenošanu; aicina šīs struktūras nodibināt tiešus kontaktus ar bērnu un jauniešu 
vadītām organizācijām, lai tādējādi attīstītu, ieviestu un pārraudzītu bērnu jēgpilnu 
un efektīvu līdzdalību visu viņus ietekmējošu lēmumu pieņemšanā;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 6
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 44., 45. un 47. grozījumu)
6. punkts

6. ar interesi gaida, kad Komisija 2008. gadā publicēs savu pētījumu, novērtējot 
pašreizējo ES pasākumu attiecībā uz bērnu tiesībām ietekmi un apspriešanās 
dokumentu ar mērķi noteikt stratēģijas pamatnostādnes ES turpmākajai rīcībai bērnu 
tiesību jomā, lai pieņemtu Balto grāmatu, un lūdz ņemt vērā tādu konsultāciju 
rezultātus, ko organizācija „Glābiet bērnus” un „Plan International” veica 2007. gada 
sākumā, iztaujājot apmēram tūkstots bērnu, un kas parādīja, ka pēc viņu domām 
prioritārie temati ir vardarbība pret bērniem, diskriminācija, sociālā atstumtība un pret 
viņiem vērsts rasisms, narkotiku, alkohola un smēķēšanas sekas, prostitūcija un 
tirdzniecība ar bērniem, kā arī vides aizsardzība1; papildus šiem īpašajiem 
prioritārajiem jautājumiem stratēģijas visaptverošam mērķim jābūt bērnu tiesībām 
uz līdzdalību un ietekmi; tādēļ aicina Komisiju izstrādāt procesu, kurā visas 
ieinteresētās puses, arī bērni, varēs piedalīties apspriešanā, pēc kuras tiks pieņemta 
ES stratēģija par bērnu tiesībām;

Or. en
                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 7
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 51., 52. un 53. grozījumu)
8. punkts

8. aicina Komisiju, Pamattiesību aģentūru un dalībvalstis sadarbībā ar attiecīgajām 
ANO aģentūrām, starptautiskajām organizācijām un pētniecības centriem censties 
uzlabot salīdzināmu statistikas datu vākšanu par bērnu stāvokli Eiropas Savienībā, 
vajadzības gadījumā paplašinot Eurostat pilnvaras, lai izstrādātu un iekļautu vairāk 
rādītāju attiecībā tieši uz bērniem, piemēram, par bērnu nabadzību un sociālo 
atstumtību; ir jānodrošina bērnu līdzdalība datu vākšanā;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 8
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 54. un 55. grozījumu)
8.a punkts(jauns)

8.a uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai informācija par bērnu tiesībām bērniem tiktu sniegta 
viņiem saprotamā veidā un ar piemērotiem līdzekļiem; aicina Komisiju:
- izstrādāt efektīvus saziņas līdzekļus, tostarp bērniem piemērotu tīmekļa vietni, 
kurus izmantotu, lai iepazīstinātu ar ES darbu bērnu tiesību jomā;
- izveidot pastāvīgu un pieejamu informācijas sistēmu, lai tādējādi uzlabotu 
informāciju par bērnu stāvokli Eiropas Savienībā;
- izveidot un veicināt periodiskus un regulārus informācijas kanālus par bērnu 
stāvokli Eiropas Savienībā, piemēram, statistikas ziņojumus, pētījumus un 
informācijas un labas prakses apmaiņu;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 9
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 57., 58., 59. un 60. grozījumu)
9. punkts

9. aicina paredzēt ES pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību 
konvencijai un diviem tās fakultatīvajiem protokoliem, kā arī Eiropas Padomes 
konvencijām, kas attiecas uz bērnu tiesībām, tostarp Eiropas Cilvēktiesību un 
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pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, un konvencijām par bērnu tiesību īstenošanu, 
adopciju, seksuālo ekspluatāciju un izmantošanu, un aicina Padomi pieņemt 
principiālu nostāju, kas ES nākotnē ļautu piedalīties sarunās par turpmākajām 
konvencijām tieši par bērnu tiesībām;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 10
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 61., 62. un 63. grozījumu)
11. punkts

11. pauž nožēlu par to, ka ne visas dalībvalstis ir izveidojušas ombudu bērnu tiesību 
jautājumos, kā to aicinājusi izdarīt ANO Bērnu tiesību komiteja, lai veicinātu bērnu 
tiesību atbalstu un ANO 1989. gada Konvencijas par bērnu tiesībām īstenošanu, un 
aicina tās dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, to izdarīt pēc iespējas ātrāk; 
uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāpiešķir Eiropas Ombudu tīklam bērnu 
jautājumos (ENOC) finansiālie resursi, lai šis tīkls varētu intensīvāk un visas ES 
mērogā pievērsties tiem jautājumiem, kas attiecas uz bērnu tiesībām;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 11
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 75., 76., 77., 78., 79., 81., 84. un FEMM 12. grozījumu)
12. punkts

12. apstiprina, ka nekādos apstākļos, tostarp mājās, nav pieļaujama nekāda veida 
vardarbība pret bērniem un ka tā ir nosodāma, tādēļ aicina pieņemt Eiropas mēroga 
tiesību aktus, kas aizliegtu jebkāda veida vardarbību, seksuālu vardarbību, 
pazemojošu sodīšanu un vardarbīgas paražas; nosoda visa veida vardarbību pret 
bērniem, tostarp tādu fizisku, psiholoģisku un seksuālu vardarbību kā spīdzināšana, 
bērnu ļaunprātīga izmantošana un ekspluatācija, bērnu nolaupīšana, tirdzniecība 
ar bērniem vai bērnu un viņu orgānu pārdošana, vardarbība ģimenē, bērnu 
pornogrāfija, bērnu prostitūcija, pedofilija un tādas vardarbīgas paražas kā 
dzimumorgānu apgraizīšana sievietēm, piespiedu laulības un goda aizstāvēšanas 
noziegumi; atgādina (svītrojums) Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra 
pētījumā par vardarbību pret bērniem formulētos ieteikumus par jebkāda veida 
vardarbības pret bērniem novēršanu un par reaģēšanu uz šādu vardarbību; īpaši 
atzīst nepieciešamību noteikt profilakses politiku prioritātes un stiprināt sociālos 
pakalpojumus, īpašu uzmanību pievēršot ģimenes starpniecības pakalpojumiem, lai 
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nostiprinātu reaģēšanas pasākumus pēc vardarbības gadījumiem, lai sniegtu 
upuriem atbalstu, sauktu pārkāpējus pie atbildības, un pastiprināt datu vākšanu un 
analīzi par šo slēpto problēmu; aicina saistībā ar vardarbības pret bērniem 
novēršanas politikas nostādnēm veicināt izpratnes veidošanu, informēšanas un 
izglītošanas kampaņas un tādu profesionālu grupu rīcībspējas palielināšanu, kas 
strādā ar bērniem un viņu labā;

Or. en

Compromise amendment by Roberta Angelilli

Compromise amendment 12
(Compromise amendment replacing Amendments 87, 88, 89, 90, 124, 125, 127)
Paragraph 13

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

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 13
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 91., FEMM 23., JURI 1. grozījumu)
13.a punkts (jauns)

13.a tāpat aicina Komisiju atbalstīt ANO Ģenerālās Asamblejas 2000. gada 25. maijā 
pieņemtā ANO Bērnu tiesību konvencijas (ANO BTK) protokola attiecībā uz bērnu 
pārdošanu, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju un Fakultatīvā protokola par 
bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos ātru ratifikāciju;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 14
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 94., FEMM 23. un CULT 18. grozījumu)
14. punkts

14. aicina Komisiju nekavējoties turpināt dalībvalstu īstenošanas pasākumu 
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novērtēšanu attiecībā uz Padomes 2003. gada 22. decembra Pamatlēmumu 
2004/68/JHA par cīņu pret bērnu seksuālo izmantošanu un bērnu pornogrāfiju1, 
ņemot vērā priekšlikumu par to dalībvalstu noteikumu tūlītēju grozīšanu, kuri ir 
pretrunā šim lēmumam, un atbalsta Komisijas iniciatīvu, kas kopā ar lielākajām 
kredītkaršu izsniegšanas sabiedrībām izvērtē, vai ir iespējams tehniski izslēgt no 
tiešsaistes maksājumu sistēmas tīmekļa vietnes, kuras elektroniskā veidā pārdod bērnu 
pornogrāfiju, vai ieviest citus ierobežojumus; aicina arī citus ekonomikas jomas 
dalībniekus, piemēram, bankas, valūtas maiņas birojus, interneta pakalpojumu 
sniedzējus un meklētājprogrammu operatorus, aktīvi iesaistīties centienos apkarot 
bērnu pornogrāfiju un citus bērnu komerciālas ekspluatācijas veidus; aicina 
Padomi un Komisiju pieņemt jaunu direktīvu par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumiem, lai aizliegtu bērnu pornogrāfiju un vardarbību pret bērniem visos 
audiovizuālos plašsaziņas pakalpojumos; uzskata, ka vienai no Komisijas 
pamatprioritātēm jābūt to starptautisko operāciju nostiprināšanai, kas vērstas pret 
nelikumīgām bērnu pornogrāfijas interneta vietnēm, un valsts iestāžu un privātā 
sektora struktūru sadarbības pilnveidošanai, ņemot vērā saistības slēgt nelikumīgās 
tīmekļa vietnes;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 15
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 96., 97., 98., 99., 100. un 101. grozījumu)
15. punkts

15. aicina bērnu tiesību aizsardzības interesēs izstrādāt atbilstīgu, (svītrojums) efektīvu 
un proporcionālu tiesisko regulējumu dialogā ar piekļuves nodrošinātājiem, 
plašsaziņas līdzekļiem (sabiedriskajām un privātajām televīzijas sabiedrībām, 
reklāmu, preses izdevumiem, videospēlēm, mobilajiem telefoniem un interneta tīklu)
un dažādu nozaru uzņēmumiem, lai cita starpā aizliegtu kaitīgu attēlu un kaitīga satura 
pārraidīšanu (tostarp elektroniskās uzmākšanās parādību) un vardarbīgu videospēļu 
tirdzniecību, kas var nodarīt kaitējumu bērnu psihofizioloģiskajai attīstībai, jo veicina 
vardarbību un seksismu; turklāt ar bažām norāda uz to, ka pieaug problēma, kas 
saistīta ar pornogrāfisku vai ar bērnu ļaunprātīgu izmantošanu saistītu MMS 
(multivides ziņojumu pakalpojumi) apmaiņu; pauž atbalstu drošākai interneta tīkla 
programmai attiecībā uz operacionālu un tehnisku pasākumu īstenošanu, lai 
veicinātu interneta tīkla drošāku izmantošanu jo īpaši bērniem; šajā sakarā aicina 
arī dalībvalstis un interneta pakalpojumu sniedzējus (IPS) sadarbībā ar 
meklētājprogrammu uzņēmumiem un policiju ieviest bloķēšanas tehnoloģiju, kas 
interneta lietotājiem liegtu piekļūt nelikumīgām tīmekļa vietnēm, kuras saistītas ar 
bērnu seksuālo izmantošanu, un nodrošinātu, ka sabiedrība nevar piekļūt 
materiāliem, kuros attēlota bērnu seksuāla izmantošana;

                                               
1 OV L 13, 20.1.2004., 44. lpp.
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Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 16
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 105. un 106. grozījumu)
15.a punkts (jauns)

15.a aicina dalībvalstis pastiprināt savu kontroli pār to televīzijas programmu saturu, kas
tiek pārraidītas laikā, kad bērnu skatītāju skaits ir vislielākais, un atbalstīt vecāku 
kontroli, sniedzot atbilstīgu, vienveidīgu informāciju par televīzijas programmām; 
uzsver, ka informācijas tehnoloģijas dod bērniem papildu iespējas piekļūt televīzijas 
programmām jebkurā laikā no jebkura internetam pieslēgta datora; norāda, ka ir 
jāpievērš lielāka uzmanība, lai pārskatītu plašsaziņas līdzekļu neierobežotās tiesības 
piekļūt bērniem un bērnu tiesības neierobežoti piekļūt plašsaziņas līdzekļiem;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 17
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 107., 108., 109., 110., 111. un 112. grozījumu)
16. punkts

16. aicina dalībvalstis un Komisiju savā nākamajā stratēģijā izstrādāt visaptverošu
profilakses plānu ar mērķi novērst nepilngadīgo noziedzību un uzmākšanos skolās, kā 
arī citu veidu kaitīgu uzvedību un īpašo problēmu, kas saistīta ar jauniešu bandām,
pirmkārt iesaistot ģimenes un skolas, sociālos dienestus, kuri nodarbojas ar ģimeņu 
atbalstu, sporta un jauniešu centrus un pašus jauniešus, uzmanību pievēršot tam, 
lai tiktu nodrošinātas attiecīgās iespējas un veicināta viņu aktīva līdzdalība 
sabiedriskajā dzīvē; iesaka dalībvalstīm savstarpēji apmainīties ar labas prakses 
piemēriem;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 18
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 119. un 120. grozījumu)
18. punkts

18. aicina seksa tūrismu, kurā ir iesaistīti bērni, uzskatīt par noziegumu visās dalībvalstīs 
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un nodrošināt, ka to reglamentē eksteritoriāli krimināltiesiski likumi; aicina ikvienu
ES iedzīvotāju, kas izdarījis noziegumu kādā trešā valstī, tiesāt saskaņā ar vienotiem 
eksteritoriāliem krimināltiesiskiem likumiem, kurus piemērotu visā Eiropas 
Savienībā saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvencijas Fakultatīvo protokolu par 
bērnu pārdošanu, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju; aicina pienācīgi 
pilnvarot Eiropolu sadarbībai ar dalībvalstu un to valstu policijas spēkiem, kuras skar 
šāda veida tūrisms, lai varētu veikt izmeklēšanas ar mērķi identificēt šādu noziegumu 
izdarītājus, un šajā sakarā aicina izveidot Eiropas kontaktpersonu amatus; aicina 
paredzēt atbilstīgus pasākumus tiem seksuālās ekspluatācijas upuriem, kas tikuši 
atbrīvoti no saviem izmantotājiem, viņu rehabilitācijai un iekļaušanai sabiedrībā; 
tāpat aicina dalībvalstīs sniegt plašāku informāciju par seksa tūrismu;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 19
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 130. un 132. grozījumu)
19. punkts

19. aicina nepilngadīgajiem proporcionāli izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumam 
paredzēt sodus, kas aizstātu ieslodzīšanu, un garantēt pāraudzināšanas pasākumus, 
piemēram, jauniešu kopienas dienestu, šo personu turpmākai sociālajai un 
profesionālajai reintegrācijai, ņemot vērā nepieciešamību nepilngadīgajiem mācīt, ka 
viņiem ir ne vien tiesības, bet arī pienākumi, vienlaikus ņemot vērā, ka nepilngadīgo 
ieslodzīšana ir īstenojama tikai ārkārtas gadījumā un uz iespējami īsāku laiku; tāpat 
aicina ar izglītības pasākumu palīdzību nodrošināt sociālo un profesionālo 
reintegrāciju; uzskata, ka pāraudzināšanas pasākumu mērķim cita starpā jābūt tādu 
zināšanu un instrumentu sniegšanai jauniešiem, kas nepieciešami, sastopoties ar 
reālajiem apstākļiem, kuros viņiem jādzīvo, un tas nozīmē, ka viņiem ir jāizskaidro 
viņu pienākums ievērot citu tiesības, kā arī viņu pienākums pakļauties sabiedrībā 
pieņemtajiem likumiem un normām; uzskata, ka, lai jaunieši varētu kļūt par 
atbildīgiem indivīdiem, ir svarīgi viņus iesaistīt un dot viņiem tiesības ietekmēt savu 
stāvokli un jautājumus, kas uz viņiem attiecas;

Or. en
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Compromise amendment by Roberta Angelilli

Compromise amendment 20
(Compromise amendment replacing Amendments 133, 141)
Paragraph 19 a (new)

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

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 21
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 146. un 148. grozījumu)
22. punkts

22. atgādina, ka Eiropas Savienībā 19 % bērnu dzīvo zem nabadzības sliekšņa un ka tāpēc 
ir jāparedz atbilstīgi palīdzības pasākumi, jo īpaši viņu ģimenēm, pielāgojot tos bērnu 
vajadzībām, un aicina dalībvalstis pieņemt vērienīgus un īstenojamus mērķus 
attiecībā uz bērnu nabadzības samazināšanu un, ja iespējams, izskaušanu;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 22
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 171., 172., 173. un AFET 34. grozījumu)
27. punkts

27. uzskata, ka ES ir jāizvirza mērķis nodrošināt, ka Eiropas Savienībā nav bērnu bez 
pajumtes vai ielas bērnu; aicina paredzēt atbilstīgus un mērķtiecīgus pasākumus, lai 
palīdzētu bērniem bez pajumtes un ielas bērniem, jo vairums no viņiem ir smagi 
traumēti un sociāli izstumti, nesaņem oficiālo izglītību vai veselības aprūpi, ir īpaši 
neaizsargāti pret iespēju kļūt par cilvēku tirdzniecības (piemēram, prostitūcijas, 
orgānu tirdzniecības un nelikumīgas adopcijas), narkomānijas un noziedzības 
upuriem vai bieži vien ir spiesti ubagot; aicina Komisiju un dalībvalstis atzīt, ka 
tūkstošiem ielas bērnu un bērnu, kas spiesti ubagot, ir nopietna sociāla un 
cilvēktiesību problēma; tāpat aicina dalībvalstis ieviest sankcijas pret tiem, kas 
atbildīgi par ubagot spiestu bērnu degradāciju;
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Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 23
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 177. un 178. grozījumu)
29. punkts

29. vēlas pārbaudīt iespēju izstrādāt Kopienas instrumentu adopcijas jomā, kas tiktu 
sagatavots saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvenciju un citiem attiecīgajiem 
starptautiskajiem standartiem, kuri uzlabotu aprūpes kvalitāti attiecībā uz 
informācijas pakalpojumiem, sagatavošanu starptautiskajām adopcijām, 
starptautiskās adopcijas pieteikumu izskatīšanu un pēcadopcijas pakalpojumiem, 
ņemot vērā, ka visas starptautiskās konvencijas attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību 
atzīst pamestu bērnu vai bāreņu tiesības uz ģimeni un tiesības būt aizsargātiem;

Or. en

Compromise amendment by Roberta Angelilli

Compromise amendment 24
(Compromise amendment replacing Amendments 180, 182, 183)
Paragraph 30

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

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 25
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 186., 187., 188., 189. un 192. grozījumu)
32. punkts

32. aicina ar lielāku apņēmību risināt jautājumus, kas saistīti ar diskrimināciju, sociālo 
daudzveidību, tolerances mācīšanu skolā, izglītošanu par veselīgu dzīvesveidu,
izglītošanu par uzturu, alkohola un narkotiku, medikamentu un psihotropo produktu, 
kā arī citu apreibinošu vielu pārmērīgas lietošanas novēršanu un piemērotu 
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izglītošanu par seksuālo veselību;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 26
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 196., 197. un 198. grozījumu)
33. punkts

33. aicina bērnu interesēs īpašu uzmanību pievērst bēgļu, patvēruma meklētāju un
migrantu bērnu stāvoklim un tādu bērnu stāvoklim, kuru vecāki ir patvēruma 
meklētāji, bēgļi vai nelegālie imigranti, lai šiem bērniem būtu attiecīgās tiesības 
neatkarīgi no viņu vecāku statusa un lai viņiem nebūtu jācieš no negatīvām sekām, 
ko radījusi situācija, par kuru viņi nav atbildīgi, un lai tiktu risinātas viņu īpašās 
vajadzības;

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Kompromisa grozījums Nr. 27
(Kompromisa grozījums, kas aizstāj 207. un 208. grozījumu)
35. punkts

35. vērš uzmanību uz to, ka bērni, ko nepavada pieaugušie, bērni apatrīdi, kā arī bērni,
kuru dzimšana nav reģistrēta, ir pakļauti sevišķam riskam, un aicina dalībvalstis 
veikt īpašus pasākumus, pamatojoties uz katra atsevišķa bērna interesēm, saskaņā 
ar definīciju, kas noteikta ANO Bērnu tiesību konvencijā un ko noteicis Apvienoto 
Nāciju Organizācijas augstais komisārs bēgļu jautājumos;

Or. en

Compromise amendment by Roberta Angelilli

Compromise amendment 28
(Compromise amendment replacing Amendments 215, FEMM 37, EMPL 16)
Paragraph 35 a (new)

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

Compromise amendment by Roberta Angelilli

Compromise amendment 29
(Compromise amendment replacing Amendments EMPL 44, DEVE 17, 19)
Paragraph 35 b (new)

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

Or. en
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