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Ontwerpresolutie

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 1
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 13, 14, 15)
Overweging B

B. overwegende dat het, overeenkomstig artikel 24 van het Handvest van de 
grondrechten en artikel 12 van de VN-Conventie over de rechten van het kind, van 
belang is alle kinderen het recht op “deelname” te garanderen, om zo altijd rekening te 
houden met hun ervaring en hun ideeën over alle vragen die hen betreffen, naar 
behoren rekening houdend met hun leeftijd, rijpheid en intellectuele ontwikkeling; 
overwegende dat dit recht absoluut is en niet mag worden beperkt, en dat middelen 
moeten worden gevonden om met alle kinderen te communiceren, ook met kinderen 
die zich uiten op een manier die voor volwassen moeilijk te begrijpen is, bijvoorbeeld 
zeer jonge kinderen, kinderen met een handicap of kinderen die een andere taal 
spreken,

Or. en
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Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 2
(Compromisamendement ter vervanging van amendement 27)
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1bis. is tevreden met het IGC-besluit van 19 oktober 2007 om de rechten van het kind als 
een van de doelstellingen van de Europese Unie in het Verdrag van Lissabon op te 
nemen en zo voor een nieuwe rechtsgrondslag voor de rechten van het kind te 
zorgen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 3
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 29, 30, 31, 32)
Paragraaf 3

3. stemt in met de invoering, door de Commissie, van een Forum waarin 
vertegenwoordigers van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de 
Commissie, van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en van nationale en 
internationale organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de rechten van het 
kind, alsmede de kinderen zelf zitting hebben; aangezien de participatie van kinderen 
als een van de hoofddoelstellingen van het Forum moet worden beschouwd, 
verzoekt de Commissie de deelneming van kinderen te garanderen en ook van de 
ombudsmannen voor de rechten van het kind in de lidstaten en van ouder- en 
gezinsverenigingen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 4
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 33, 34, 35, 36, 37)
Paragraaf 4

4. vraagt de Commissie met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat er een 
specifiek begrotingsonderdeel komt voor de rechten van het kind, dat het mogelijk 
maakt acties met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de mededeling van de 
Commissie van 4 juli 2006 "Naar een EU-strategie over de rechten van het kind" 
(COM(2006)0367), inclusief de en kindspecifieke proefprojecten zoals een Europees 
systeem van vroegtijdige waarschuwing voor “ontvoering van kinderen” te 
financieren, en een coördinatieorgaan, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
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centrale instanties van de lidstaten, met als opdracht het aantal ontvoeringen van 
kinderen te verminderen; is van mening dat dit begrotingsonderdeel ook subsidies 
moet omvatten voor netwerken van NGO's die op dit terrein actief zijn en moet 
zorgen voor de deelneming van kinderen aan de acties met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de genoemde mededeling en van de genoemde projecten,

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 5
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 41, 42, 43)
Paragraaf 5

5. is verheugd over de oprichting door de Commissie van een interdienstengroep en de 
benoeming van een coördinator voor de rechten van minderjarigen, en spreekt de wens 
uit dat ook binnen het Europees Parlement, overeenkomstig de bepaling in het 
Verdrag van Lissabon, een coördinatieteam wordt opgericht dat in coördinatie met de 
interdienstengroep van de Commissie alle initiatieven en activiteiten van het 
Parlement met betrekking tot de rechten van het kind met elkaar in verband brengt en 
stroomlijnt; is van oordeel dat met deze structuren bovendien een netwerk voor de 
uitwisseling van informatie en praktijkrichtlijnen moet worden gegarandeerd met 
betrekking tot de nationale strategieplannen voor de bescherming van kinderen die 
sommige lidstaten ten uitvoer aan het leggen zijn; dringt erop aan dat deze 
structuren directe contacten onderhouden met door kinderen en jongeren geleide 
organisaties, teneinde een zinvolle en doeltreffende participatie van kinderen aan de 
besluitvorming over alle aangelegenheden die hen aanbelangen te ontwikkelen, ten 
uitvoer te leggen, te monitoren en te garanderen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 6
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 44, 45, 47)
Paragraaf 6

6. ziet met belangstelling uit naar de publicatie, vanaf 2008, van de studie van de 
Commissie over het effect van bestaande EU-acties die van invloed zijn op de 
rechten van het kind, en van een gedetailleerd discussiestuk van de Commissie 
(schrapping) dat de belangrijke prioriteiten moet definiëren van een toekomstige taak 
van de EU op het gebied van de rechten van het kind, met het oog op de goedkeuring 
van een Witboek, en vraagt de Commissie rekening te houden met de resultaten van 
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de raadpleging die begin 2007 door Save the Children en Plan International is 
gehouden onder een duizendtal kinderen, waaruit naar voren is gekomen dat zij de 
volgende onderwerpen het belangrijkst vinden: tegen hen gebruikt geweld, 
discriminatie, maatschappelijke uitsluiting en racisme jegens hen, de gevolgen van 
drugsgebruik, alcohol en nicotinevergiftiging, prostitutie en mensenhandel en 
milieubescherming1; is van oordeel dat naast deze specifieke, prioritaire kwesties het
recht van kinderen op participatie en beïnvloeding het algemene doel van de 
strategie moet zijn; verzoekt de Commissie dan ook een proces op gang te brengen 
waarbij alle belanghebbenden, ook kinderen, kunnen deelnemen aan de 
raadpleging met het oog op de ontwikkeling van een strategie van de EU inzake de 
rechten van het kind;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 7
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 51, 52, 53)
Paragraaf 8

8. roept de Commissie, het Bureau voor de grondrechten en de lidstaten op zich in 
samenwerking met de relevante VN-instellingen, internationale organisaties en 
onderzoekcentra in te spannen voor de verbetering van het verzamelen van 
vergelijkbare statistische gegevens met betrekking tot de situatie van kinderen binnen 
de EU, eventueel door het mandaat van Eurostat uit te breiden, om een groter aantal 
indicatoren te ontwikkelen en toe te voegen die specifiek op kinderen betrekking 
hebben, bijvoorbeeld kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen, waarbij de 
participatie van kinderen in het verzamelen van gegevens moet worden 
gewaarborgd;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 8
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 54, 55)
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8bis. acht het van groot belang dat kinderen op een kindvriendelijke manier en met 
adequate middelen worden geïnformeerd over de rechten van het kind; verzoekt de 
Commissie:
- doeltreffende communicatie-instrumenten te ontwikkelen, inclusief een 

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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kindvriendelijke website, om de actie van de EU op het gebied van de rechten van 
het kind te promoten;

- een permanent en gemeenschappelijk informatiesysteem op te zetten 
teneinde de kennis over de situatie van kinderen in de EU te verbeteren, en

- regelmatige en duurzame systemen voor het verschaffen van informatie over 
de situatie van kinderen in de EU, zoals statistische bulletins, studies of 
uitwisselingen van informatie en goede praktijken, te ontwikkelen en te bevorderen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 9
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 57, 58, 59, 60)
Paragraaf 9

9. roept op te overwegen dat de EU toetreedt tot de VN-Conventie over de rechten van 
het kind en de twee facultatieve protocollen hierbij, alsmede de conventies van de 
Raad van Europa die betrekking hebben op de rechten van het kind, inclusief het 
Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, en de conventies inzake de uitoefening van de rechten van 
het kind, adoptie, seksuele uitbuiting en misbruik, en spreekt de wens uit dat de Raad 
een principieel standpunt inneemt, zodat het in de toekomst mogelijk wordt dat de EU 
deelneemt aan de onderhandeling van toekomstige conventies die met name gericht 
zijn op de rechten van het kind;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 10
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 61, 62, 63)
Paragraaf 11

11. betreurt dat tot nu toe nog niet alle lidstaten een ombudsman voor de rechten van 
het kind, zoals gevraagd door de VN-commissie voor de rechten van het kind, hebben 
ingesteld ter bevordering van de eerbiediging van de rechten van het kind en de 
verdere tenuitvoerlegging van de Conventie van de Verenigde Naties over de rechten 
van het kind van 1989, en verzoekt de lidstaten die zulks nog niet hebben gedaan zo 
spoedig mogelijk deze stap te zetten; is van oordeel dat de EU financiële middelen 
ter beschikking moet stellen ter ondersteuning van het Europees Netwerk van 
Ombudsmannen voor Kinderen (ENOC), teneinde dit netwerk in staat te stellen 
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kwesties in verband met de rechten van het kind grondiger en op EU-niveau aan te 
pakken;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 11
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 
FEMM 12)
Paragraaf 12

12. verklaart dat geweld tegen minderjarigen, in welke vorm en in welke context dan ook, 
inclusief thuis, niet te rechtvaardigen is en moet worden veroordeeld en wenst dat in 
heel Europa een verbod wordt ingesteld op alle vormen van geweld, seksueel 
misbruik, vernederende bestraffing en schadelijke traditionele praktijken; 
veroordeelt elke vorm van geweld tegen kinderen, waaronder lichamelijk, psychisch 
en seksueel geweld zoals marteling, kindermishandeling en -uitbuiting, ontvoering, 
smokkel of handel in kinderen en hun organen, huiselijk geweld, 
kinderpornografie, kinderprostitutie, pedofilie, seksuele uitbuiting en schadelijke 
traditionele praktijken zoals genitale verminking van vrouwen, gedwongen 
huwelijken en eerwraak; herinnert aan de aanbevelingen in de studie van de 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties over geweld tegen kinderen wat betreft 
de preventie van en de respons op alle vormen van geweld tegen kinderen; erkent 
met name de noodzaak voorrang te geven aan preventieve beleidsmaatregelen en de 
sociale dienstverlening te versterken, met name gezinsbemiddelingsdiensten, de 
maatregelen ter ondersteuning van de slachtoffers van geweld te versterken, de 
geweldplegers rekenschap te doen afleggen en de verzameling en analyse van 
gegevens over dit verborgen probleem te bevorderen; vraagt om de bevordering in 
het kader van de beleidsmaatregelen ter voorkoming van geweld tegen kinderen van 
bewustmakings-, voorlichtings- en opvoedingscampagnes en van 
capaciteitsopbouwactiviteiten ten behoeve van beroepsgroepen die met en voor 
kinderen werken;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 12
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 87, 88, 89, 90, 124, 125, 127)
Paragraaf 13

DIT COMPROMISAMENDEMENT ZAL VÓÓR DE STEMMING ALLEEN IN HET 
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ENGELS BESCHIKBAAR ZIJN

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 13
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 91, FEMM 23, JURI 1)
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13bis. verzoekt de Commissie tevens de spoedige ratificatie van het protocol bij het VN-
Verdrag over de rechten van het kind betreffende de verkoop van kinderen, 
kinderprostitutie en kinderpornografie, dat door de Algemene Vergadering van de 
VN op 25 mei 2000 werd aangenomen, en het facultatief protocol bij het Verdrag 
inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten te steunen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 14
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 94, FEMM 23, CULT 18)
Paragraaf 14

14. roept de Commissie op onmiddellijk een evaluatie uit te voeren van de nationale 
omzettingsmaatregelen voor Kaderbesluit van de Raad 2004/68/JHA van 22 
december 2003 over de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie1met het oog op de indiening van een voorstel betreffende de 
onmiddellijke aanpassing van de nationale bepalingen die in strijd met dat besluit 
zijn en ondersteunt de inzet van de Commissie die, samen met de belangrijkste 
bedrijven die creditcards uitgeven, de technische haalbaarheid onderzoekt van 
uitsluiting van sites die digitaal pedopornografisch materiaal verkopen van online 
betalingssystemen of de invoering van andere restricties; doet tevens een beroep op 
andere deelnemers aan het economische proces, zoals banken, wisselkantoren, 
internetproviders en zoekmachinebedrijven, om actief mee te werken aan de 
inspanningen ter bestrijding van kinderpornografie en andere vormen van 
commerciële exploitatie van kinderen; verzoekt de Raad en de Commissie met het 
oog op de aanneming van de nieuwe richtlijn voor de audiovisuele mediadiensten 
om kinderpornografie en geweld tegen kinderen in alle visuele mediadiensten te 
verbieden; is van mening dat een van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie 
moet zijn de grensoverschrijdende samenwerking tegen websites met 
kinderpornografie versterken en de samenwerking tussen de overheid en 

                                               
1 PB L 13 van 20.1.2004, blz. 44.
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particuliere organisaties met het oog op een engagement om illegale websites te 
sluiten, verbeteren;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 15
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 96, 97, 98, 99, 100, 101)
Paragraaf 15

15. beveelt ter bescherming van de rechten van het kind het opzetten aan van een 
passend, doeltreffend en proportioneel systeem van regelgeving, in dialoog met de 
leveranciers van internettoegang, de media (openbare en particuliere 
televisieomroepen, reclame, pers, videospelletjes, mobiele telefoons en internet) en 
de industrie, onder andere om de uitzending en verzending te verbieden van 
schadelijke beelden en inhoud (waaronder het verschijnsel cyberpesten), alsmede de 
verkoop van gewelddadige videospelletjes, die schade kunnen toebrengen aan de 
psychische en fysieke ontwikkeling van het kind doordat ze het gebruik van geweld 
en seksisme aanmoedigen (schrapping); wijst bovendien met bezorgdheid op het
groeiende probleem van de uitwisseling van MMS-beelden van pornografische aard 
of met betrekking tot kindermisbruik; spreekt zijn steun uit voor het Safer Internet 
Programme voor de tenuitvoerlegging van operationele en technische maatregelen 
ter bevordering van een veiliger gebruik van internet, met name door kinderen;
verzoekt in deze samenhang ook de lidstaten en de internetproviders om in 
samenwerking met zoekmachinebedrijven en de politie blokkeringstechnologie te 
ontwikkelen, om het bezoek door internetgebruikers van illegale websites in verband 
met seksueel misbruik van kinderen stop te zetten en het publiek de toegang tot 
materiaal met afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen te beletten;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 16
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 105, 106)
Paragraaf 15 bis (nieuw)

15bis. verzoekt de lidstaten hun mechanismen voor de controle op de inhoud van 
televisieprogramma's op de tijdstippen met de grootste kijkdichtheid onder kinderen 
te versterken, en de ouderlijke controle te bevorderen via adequate en homogene 
informatie over televisieprogramma's; benadrukt dat informatietechnologie 
kinderen bijkomende mogelijkheden biedt om toegang tot televisieprogramma's te 
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krijgen op om het even welk moment, van op elke computer met een 
internetaansluiting; onderstreept dat grotere aandacht moet worden besteed aan een 
evaluatie van het recht van massamedia op volledige toegang tot kinderen en het 
recht van kinderen op volledige toegang tot massamedia;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 17
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 107, 108, 109, 110, 111, 112)
Paragraaf 16

16. vraagt de lidstaten en de Commissie om in het kader van de toekomstige strategie
van de Commissie een exhaustief plan voor preventie van jeugdcriminaliteit en het 
verschijnsel pesten op school en ander vormen van krenkende behandeling en het 
specifieke probleem van jeugdbendes, uit te werken, waarbij vooral gezinnen, 
scholen, sociale diensten die gezinnen helpen, sport- en jeugdcentra en de jongeren 
zelf dienen te worden betrokken, en waarbij het accent er met name op dient te 
worden gelegd jongeren kansen te bieden en hun actieve participatie in de 
samenleving te bevorderen; beveelt aan dat de lidstaten hun goede praktijken 
uitwisselen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 18
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 119, 120)
Paragraaf 18

18. roept ertoe op dat in alle lidstaten sekstoerisme waarbij kinderen betrokken zijn wordt 
beschouwd als misdaad; vraagt dat iedere EU-burger die in een derde land een 
misdrijf begaat, wordt behandeld op basis van één stelsel van extraterritoriale 
strafwetten dat van kracht is in de hele EU, overeenkomstig het Optioneel Protocol 
bij het Verdrag voor de rechten van het kind over de handel in kinderen, 
kinderprostitutie en kinderpornografie; dringt er op aan dat Europol wordt 
gemachtigd om samen te werken met de politie van de lidstaten en landen waarin dit 
soort toerisme plaatsvindt, zodat onderzoek kan worden gedaan naar de identiteit van 
de personen die dergelijke misdaden begaan en vraagt hiertoe om de instelling van 
posten van Europese verbindingsofficieren; vraagt adequate maatregelen voor de 
rehabilitatie en integratie in de maatschappij van slachtoffers van seksuele 
uitbuiting die van hun uitbuiters zijn bevrijd; dringt erop aan dat in de lidstaten 
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meer informatie wordt verstrekt over sekstoerisme waarbij kinderen betrokken zijn;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 19
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 130, 132)
Paragraaf 19

19. roept ertoe op ervoor te zorgen dat minderjarigen, naar evenredigheid van de ernst van 
het begane delict, geen gevangenisstraf krijgen maar een vervangende straf, zoals een 
taakstraf, en dat in ieder geval maatregelen worden gegarandeerd voor rehabilitatie 
met het oog op hun toekomstige re-integratie in de maatschappij en het beroepsleven, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de noodzaak minderjarigen te leren dat 
zij rechten hebben, maar ook plichten, maar merkt tegelijk op dat gevangenisstraffen 
voor minderjarigen alleen in het uiterste geval en voor zo kort mogelijke tijd mogen
worden opgelegd; dringt voorts aan op educatieve maatregelen die de re-integratie
in de maatschappij en het beroepsleven moeten waarborgen; is van mening dat 
heropvoedingsmaatregelen er onder meer op gericht moeten zijn jonge mensen de 
kennis en vaardigheden te bezorgen die hen in staat stellen om te gaan met de reële 
situatie waarin zij leven, hetgeen betekent dat zij moeten worden gewezen op hun 
verantwoordelijkheid om de rechten van anderen te eerbiedigen en de wetten en 
regels die door de samenleving zijn vastgelegd, na te leven; wijst erop dat het om de 
ontwikkeling van jonge mensen tot verantwoordelijke individuen mogelijk te maken, 
van wezenlijk belang is dat hun stem wordt gehoord en hun het recht wordt 
toegekend om hun eigen situatie en de vraagstukken die voor hen van belang zijn, te 
beïnvloeden;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 20
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 133, 141)
Paragraaf 19 bis (nieuw)

DIT COMPROMISAMENDEMENT ZAL VÓÓR DE STEMMING ALLEEN IN HET 
ENGELS BESCHIKBAAR ZIJN

Or. en
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Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 21
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 146, 148)
Paragraaf 22

22. roept in herinnering dat in de Europese Unie 19% van de kinderen onder de 
armoedegrens leeft en dat het dientengevolge noodzakelijk is passende, op kinderen 
afgestemde maatregelen te nemen voor hulp aan in het bijzonder hun gezinnen en 
roept de lidstaten ertoe op ambitieuze en haalbare doelstellingen op te stellen om 
armoede onder kinderen te verminderen en op den duur te laten verdwijnen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 22
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 171, 172, 173, AFET 34)
Paragraaf 27

27. is van mening dat de voor zichzelf de doelstelling moet bepalen te waarborgen dat er 
in de EU geen dakloze kinderen of straatkinderen zijn; roept op tot het nemen van 
passende en gerichte maatregelen om dakloze kinderen en straatkinderen te helpen, 
aangezien de meesten van hen sterk getraumatiseerd en sociaal uitgesloten zijn, 
geen formeel onderwijs of gezondheidszorg ontvangen, bijzonder gemakkelijk 
slachtoffer kunnen worden van mensenhandel (bijvoorbeeld prostitutie, 
orgaanhandel en illegale adoptie), drugsverslaving en misdaad en vaak gedwongen 
worden te bedelen; verzoekt de Commissie en de lidstaten om het probleem van de 
duizenden straatkinderen en kinderen die worden gedwongen te gaan bedelen, als 
serieuze sociale kwestie en mensenrechtenprobleem te erkennen, en verzoekt de 
lidstaten ook sancties in te stellen tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de 
verwildering van kinderen die worden gedwongen te bedelen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 23
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 177, 178)
Paragraaf 29

29. spreekt de wens uit na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor communautaire 
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regelgeving op het gebied van adoptie die moet worden ontwikkeld in 
overeenstemming met de Conventie over de rechten van het kind en andere 
relevante internationale normen, waardoor de verzorgingskwaliteit op het gebied 
van de informatiediensten, de voorbereiding van internationale adoptie, de 
behandeling van verzoeken om internationale adoptie en post-adoptiediensten wordt 
verbeterd, met inachtneming van het feit dat alle internationale conventies met 
betrekking tot de bescherming van de rechten van het kind aan in de steek gelaten 
kinderen of wezen het recht om een gezin te hebben en het recht op bescherming 
toekennen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 24
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 180, 182, 183)
Paragraaf 30

DIT COMPROMISAMENDEMENT ZAL VÓÓR DE STEMMING ALLEEN IN HET 
ENGELS BESCHIKBAAR ZIJN

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 25
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 186, 187, 188, 189, 192)
Paragraaf 32

32. roept ertoe op de problemen die verband houden met discriminatie, sociale diversiteit, 
het leren van tolerantie op school, voorlichting over een gezonde levenswijze, 
voedseleducatie, voorkoming van alcoholmisbruik, drugs, medicamenten en 
psychotrope producten en andere verdovende middelen doortastender aan te pakken 
en aangepaste voorlichting te verstrekken over seksuele gezondheid;

Or. en
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Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 26
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 196, 197, 198)
Paragraaf 33

33. roept ertoe op dat in het belang van het kind bijzondere aandacht wordt besteed aan 
de situatie van kinderen die vluchteling, asielzoeker of migrant zijn, en van kinderen
van wie de ouders ofwel asielzoekers, ofwel vluchtelingen, ofwel illegalen zijn, opdat 
deze kinderen in het genot van hun rechten komen, ongeacht de wettelijke status van 
hun ouders, dat zij niet de negatieve gevolgen hoeven te dragen van een situatie 
waarvoor ze zelf niet verantwoordelijk zijn en dat rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 27
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 207, 208)
Paragraaf 35

35. vestigt de aandacht op het feit dat niet door volwassenen begeleide kinderen en
staatloze en bij de geboorte niet geregistreerde kinderen een bijzonder groot risico 
lopen en verzoekt de lidstaten specifieke maatregelen te nemen die zijn afgestemd op 
de belangen van het individuele kind, zoals dit met name is bepaald door de 
Conventie over de rechten van het kind en het Hoge Commissariaat voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 28
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 215, FEMM 37, EMPL 16)
Paragraaf 35 bis (nieuw)

DIT COMPROMISAMENDEMENT ZAL VÓÓR DE STEMMING ALLEEN IN HET 
ENGELS BESCHIKBAAR ZIJN

Or. en
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Compromisamendement ingediend door Roberta Angelilli

Compromisamendement 29
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen EMPL 44, DEVE 17, 19)
Paragraaf 35 ter (nieuw)

DIT COMPROMISAMENDEMENT ZAL VÓÓR DE STEMMING ALLEEN IN HET 
ENGELS BESCHIKBAAR ZIJN

Or. en


	698570nl.doc

