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Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 1
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 13, 14, 15)
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 24 Karty praw podstawowych i art. 12 Konwencji 
ONZ o prawach dziecka ważne jest, aby wszystkim dzieciom zagwarantować prawo 
do „uczestnictwa” tak, aby zawsze brać pod uwagę ich doświadczenie i poglądy we 
wszystkich sprawach, które ich dotyczą, przyjmując je z należytą wagą stosowanie do 
wieku i dojrzałości dziecka; mając również na uwadze, że prawo to jest 
bezwarunkowe i nie można nakładać na nie ograniczeń; mając na uwadze, że należy 
znaleźć sposoby komunikowania się z wszystkimi dziećmi, nawet z dziećmi, które 
wyrażają się w sposób mało zrozumiały dla dorosłych, jak np. bardzo małe dzieci, 
dzieci niepełnosprawne i dzieci niemówiące tym samym językiem, co my,

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 2
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 27)
Ustęp 1 a (nowy)

1a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję konferencji międzyrządowej z dnia 19 
października 2007 r., by prawa dziecka - jako jeden z celów Unii Europejskiej - ująć 
w nowym traktacie reformującym UE, dostarczając w ten sposób nowej podstawy 
prawnej prawom dzieci;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 3
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 29, 30, 31, 32)
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie przez Komisję forum skupiającego 
przedstawicieli państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji, 
organizacji pozarządowych, organizacji krajowych i międzynarodowych aktywnych w 
dziedzinie praw dziecka, oraz same dzieci; jako że udział dzieci należy uznać za jeden 
z głównych celów forum, wzywa Komisję do zapewnienia udziału dzieci, a także 
rzeczników praw dziecka państw członkowskich oraz stowarzyszeń rodziców i 
rodzin;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 4
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 33, 34, 35, 36, 37)
Ustęp 4

4. zwraca się do Komisji o wystąpienie z wnioskiem w sprawie utworzenia odnośnej 
pozycji budżetowej dotyczącej praw dziecka, która pozwoliłaby na sfinansowanie 
pracy nad wdrożeniem komunikatu i projektów dotyczących dzieci takich jak takich 
jak europejski system szybkiego ostrzegania dotyczący uprowadzania dzieci oraz 
gremium koordynacyjne składające się z przedstawicieli organów centralnych 
państw członkowskich, upoważnionych do ograniczenia przypadków uprowadzenia 
dziecka; odpowiednia linia budżetowa powinna objąć udzielanie dotacji sieciom 
organizacji pozarządowych działających w tej dziedzinie i zapewnić udział dzieci w 
pracach nad wdrożeniem komunikatu i projektów; 
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Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 5
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 41, 42, 43)
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje powołanie przez Komisję grupy międzyresortowej i 
wyznaczenie koordynatora ds. praw dziecka oraz wzywa do utworzenia w 
Parlamencie Europejskim na mocy postanowień traktatu lizbońskiego jednostki 
koordynującej działającej w sposób skoordynowany z międzyresortową grupą 
Komisji, w celu połączenia i racjonalizacji wszystkich inicjatyw i działań 
parlamentarnych dotyczących praw dziecka; jest zdania, że organy te powinny 
również zapewnić sieć wymiany informacji i dobrych wzorców nawiązujących do
krajowych planów strategicznych na rzecz dzieci wdrażanych przez niektóre państwa 
członkowskie; wzywa te organy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z 
organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi w celu wypracowania, wdrożenia, 
monitorowania i zagwarantowania konkretnego i skutecznego udziału dzieci we 
wszelkich dotyczących ich procesach decyzyjnych;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 6
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 44, 45, 47)
Ustęp 6

6. z zainteresowaniem oczekuje na opublikowanie przez Komisję w 2008 r. analizy 
skutków dokonywanych już przez UE działań dotyczących praw dziecka oraz 
dokumentu konsultacyjnego zmierzającego do zdefiniowania priorytetów przyszłych 
działań UE w dziedzinie praw dziecka, mającego na celu przyjęcie białej księgi, i 
zwraca się do Komisji o uwzględnienie wyników konsultacji przeprowadzonej na 
początku 2007 r. przez organizację Save the Children i Plan International wśród 
tysiąca dzieci, która wykazała, że zdaniem dzieci priorytetowe tematy obejmują 
stosowaną wobec nich przemoc, dyskryminację, wykluczenie społeczne i rasizm, 
których padają ofiarami, skutki zażywania narkotyków, alkoholu i tytoniu, prostytucję 
i handel ludźmi, jak również ochronę środowiska1; oprócz tych szczególnych spraw 
priorytetowych szerokim celem strategii musi być prawo dzieci do uczestnictwa i 
wpływu; z tego względu wzywa Komisję do zainicjowania procesu, w którym 
wszystkie zaangażowane strony, w tym dzieci, będą mogły uczestniczyć w 
konsultacjach prowadzących do wypracowania strategii UE na rzecz praw dziecka;

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 7
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 51, 52, 53)
Ustęp 8

8. zwraca się do Komisji, Agencji Praw Podstawowych i państw członkowskich do 
czynienia starań we współpracy z właściwymi agencjami ONZ, organizacjami 
międzynarodowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz lepszego gromadzenia 
porównywalnych danych statystycznych dotyczących sytuacji dzieci w UE, w razie 
konieczności poprzez rozszerzenie mandatu Eurostatu, w celu opracowania 
i uwzględnienia większej liczby wskaźników bezpośrednio dotyczących dzieci, np. 
ubóstwa czy wykluczenia społecznego wśród dzieci;  należy zapewnić udział dzieci w 
gromadzeniu danych;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 8
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 54, 55)
Ustęp 8 a (nowy)

8a. uważa za niezwykle istotne udzielanie dzieciom informacji o prawach dziecka w 
sposób im przyjazny i za pomocą odpowiednich środków; wzywa Komisję do:
- opracowania skutecznych narzędzi komunikacji, w tym przyjaznej dzieciom strony 
internetowej, w celu propagowania działań UE na rzecz praw dzieci;
- utworzenia stałego wspólnego systemu informowania w celu podniesienia wiedzy o 
sytuacji dzieci w UE;
- ustanowienia i wspierania okresowych i stałych systemów informowania o sytuacji 
dzieci w UE, takich jak biuletyny statystyczne, badania lub wymiana informacji i 
dobrych wzorców;

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 9
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 57, 58, 59, 60)
Ustęp 9

9. wzywa do rozważenia przystąpienia UE do Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz 
dwóch protokołów fakultatywnych, a także do konwencji Rady Europy dotyczących 
praw dziecka, w tym do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, oraz do 
konwencji o wykonywaniu praw dzieci, o przysposobieniu dzieci, o wykorzystywaniu 
i wyzysku seksualnym, i zwraca się do Rady o przyjęcie zasadniczego stanowiska w 
celu umożliwienia w przyszłości uczestnictwa UE w negocjowaniu konwencji 
mających na celu ochronę praw dzieci;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 10
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 61, 62, 63)
Ustęp 11

11. wyraża ubolewanie, że jak dotąd nie wszystkie państwa członkowskie powołały 
rzecznika praw dziecka zgodnie z wezwaniem Komitetu Praw Dziecka ONZ w celu 
wsparcia urzeczywistniania praw dziecka i dalszego wykonywania Konwencji o 
prawach dziecka ONZ z 1989 r. i wzywa państwa członkowskie, które dotąd tego nie 
zrobiły, do jak najszybszego podjęcia tego kroku; jest zdania, że UE powinna 
udostępnić Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) wsparcie 
finansowe, tak aby sieć ta mogła bardziej intensywnie i na skalę europejską 
zajmować się problemami związanymi z prawami dziecka;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 11
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, FEMM 12)
Ustęp 12

12. oświadcza, że przemoc wobec małoletnich – niezależnie od formy, jaką przybiera, i 
otoczenia, w tym dom, – nie ma uzasadnienia i musi być potępiona, wzywa zatem do 
uchwalenia na szczeblu europejskim aktów prawnych zakazujących wszelkich form 
przemocy, wykorzystywania na tle seksualnym, uwłaczających godności kar i 
szkodliwych praktyk tradycyjnych; potępia wszelkie formy przemocy dokonywane na 
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dzieciach, w tym akty przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, takie jak tortury, 
wykorzystywanie i eksploatacja dzieci, uprowadzanie, handel dziećmi lub sprzedaż 
ich albo ich organów, przemoc w rodzinie, pornografia dziecięca, prostytucja 
dziecięca, pedofilia i szkodliwe praktyki tradycyjne, jak np. okaleczanie kobiecych 
organów płciowych, przymusowe małżeństwa, zbrodnie w imię honoru; przypomina 
o zaleceniach sformułowanych w badaniu poświęconym przemocy wobec dzieci 
przeprowadzonym przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, które dotyczą zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim formom 
przemocy wobec dzieci, w szczególności zauważa potrzebę uprzywilejowania 
rozwiązań w dziedzinie polityki prewencyjnej i wzmocnienia usług socjalnych, 
zwłaszcza usług z zakresu mediacji rodzinnej, wzmocnienia środków reakcji w 
przypadku wystąpienia aktów przemocy w celu udzielenia wsparcia jej ofiarom, 
pociągania sprawców do odpowiedzialności oraz usprawnienia procesu 
gromadzenia i analizy danych dotyczących tego ukrytego problemu; w obrębie ram 
policyjnych wzywa do propagowania zapobiegania przemocy wymierzonej przeciwko 
dzieciom, działań wspierających poszerzanie wiedzy, akcji informacyjnych i 
edukacyjnych, działań z zakresu budowania potencjału na rzecz grup zawodowych 
pracujących dla dzieci i z dziećmi;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 12
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 87, 88, 89, 90, 124, 125, 127)
Ustęp 13

NINIEJSZA POPRAWKA KOMPROMISOWA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA 
PRZED GŁOSOWANIEM WYŁĄCZNIE W ANGIELSKIEJ WERSJI 

JĘZYKOWEJ 

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 13
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 91, FEMM 23, JURI 1)
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa ponadto Komisję, by dołożyła starań w celu szybkiej ratyfikacji protokołu 
fakultatywnego do międzynarodowej Konwencji ONZ (UNCRC) o prawach dziecka 
dotyczącego sprzedaży dzieci, prostytucji dziecięcej i pornografii dziecięcej, 
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przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 maja 2005 r. oraz protokółu 
fakultatywnego w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 14
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 94, FEMM 23, CULT 18)
Ustęp 14

14. wzywa Komisję do bezzwłocznego przystąpienia do oceny krajowych środków 
wykonawczych w odniesieniu do decyzji ramowej Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 
grudnia 2003 r. w sprawie zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i 
pornografii dziecięcej z myślą o przedstawieniu wniosku w sprawie natychmiastowej 
zmiany przepisów krajowych sprzecznych z tą decyzją, i wspiera zaangażowanie 
wykazane przez Komisję, która w porozumieniu z głównymi firmami wydającymi 
karty kredytowe, prowadzi ocenę wykonalności technicznej wyłączenia z systemu 
płatności on-line witryn internetowych sprzedających w sieci materiały 
pornograficzne lub wprowadzenia innych ograniczeń; wzywa również inne podmioty 
gospodarcze, takie jak banki, kantory wymiany walut, dostawców internetowych 
i operatorów wyszukiwarek internetowych do aktywnego udziału w wysiłkach na 
rzecz zwalczania pornografii dziecięcej i innych form wykorzystywania dzieci w 
celach komercyjnych; w związku z przyjęciem nowej dyrektywy w sprawie 
medialnych usług audiowizualnych wzywa Radę i Komisję do wprowadzenia zakazu 
upowszechniania pornografii dziecięcej i przemocy wobec dzieci we wszystkich 
mediach audiowizualnych; uważa, że jednym z podstawowych priorytetów Komisji 
powinno być nasilenie transgranicznych działań przeciwko stronom internetowym 
zawierającym pornografię dziecięcą oraz poprawa współpracy między organami 
publicznymi i instytucjami prywatnymi, mająca na celu doprowadzenie do 
zobowiązania się do zamknięcia nielegalnych stron internetowych;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 15
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 96, 97, 98, 99, 100, 101)
Ustęp 15

15. z myślą o ochronie praw dzieci apeluje o utworzenie odpowiedniego, skutecznego 
i proporcjonalnego systemu regulacyjnego obejmującego dialog z dostawcami, 



PE 398.501v01-00 8/14 AM\698570PL.doc

PL

środkami komunikacji (telewizje publiczne i prywatne, reklama, prasa, gry wideo, 
telefony komórkowe i internet) oraz branżami przemysłowymi, którego celem byłby 
między innymi zakaz rozpowszechniania obrazów i treści szkodliwych (w tym 
prześladowania w internecie) oraz wprowadzania do obrotu brutalnych gier wideo, 
które poprzez zachęcanie do przemocy i seksizmu, mogą wywierać szkodliwy wpływ 
na rozwój psychofizyczny dziecka; ponadto z zaniepokojeniem wskazuje na 
narastający problem wymiany plików multimedialnych MMS zawierających obrazy 
pornograficzne lub przedstawiające maltretowanie dzieci; wyraża swoje poparcie dla 
programu „Bezpieczniejszy internet”, którego celem jest wdrożenie środków 
operacyjnych i technicznych wspierających bezpieczniejsze korzystanie z internetu, 
zwłaszcza przez dzieci; w związku z tym wzywa również państwa członkowskie i 
dostawców usług internetowych, by we współpracy z producentami wyszukiwarek i 
policją wdrażały technologię blokad, aby nie dopuszczać użytkowników internetu do 
nielegalnych stron związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, oraz 
przestrzega ogół społeczeństwa przed dostępem do materiałów przedstawiających 
seksualne wykorzystywanie dzieci;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 16
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 105, 106)
Ustęp 15 a (nowy)

15a. zwraca się do państw członkowskich o wzmocnienie mechanizmów kontroli treści 
programów telewizyjnych w porze, kiedy najwięcej dzieci zasiada przed telewizorami, 
a także kontroli rodzicielskiej, poprzez odpowiednie i jednolite informowanie o 
programach telewizyjnych; podkreśla, że technologie informatyczne dają dzieciom 
coraz więcej możliwości uzyskiwania dostępu do programów telewizyjnych o każdej 
porze z jakiegokolwiek komputera podłączonego do internetu; zauważa, że należy 
poświęcić więcej uwagi poddaniu przeglądowi prawo do pełnego dostępu do dzieci, 
jakie przysługuje środkom masowego przekazu, oraz prawo dziecka do pełnego 
dostępu do środków masowego przekazu;

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 17
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 107, 108, 109, 110, 111, 112)
Ustęp 16

16. apeluje do państw członkowskich i do Komisji, by w swej przyszłej strategii
opracowała kompleksowy plan przeciwdziałania młodocianej przestępczości oraz 
zjawisku prześladowania w szkołach oraz innym krzywdzącym zachowaniom, a także 
szczególnemu problemowi gangów nieletnich, obejmującego przede wszystkim 
rodziny i szkoły, placówki opieki społecznej wspierające rodzinę, a także ośrodki 
sportowe i młodzieżowe oraz samą młodzież, koncentrujący się na stwarzaniu 
możliwości i wspieraniu aktywnego udziału młodzieży w społeczeństwie; zaleca, aby 
państwa członkowskie dzieliły się metodami właściwego postępowania w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 18
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 119, 120)
Ustęp 18

18. wzywa do uznania turystyki seksualnej z udziałem dzieci za przestępstwo we 
wszystkich państwach członkowskich, do stosowania wobec niej eksterytorialnego 
prawa karnego;  wzywa do stosowania wobec wszystkich obywateli UE, którzy 
popełnili przestępstwo w kraju trzecim, jednolitego zbiorów przepisów 
eksterytorialnego prawa karnego mającego zastosowanie w całej UE, zgodnie z 
Protokołem fakultatywnym do konwencji ONZ o prawach dziecka w sprawie 
zwalczania handlu dziećmi, prostytucji dziecięcej i pornografii dziecięcej; wzywa do 
uprawnienia Europolu do współpracy ze służbami policyjnymi państw członkowskich 
i państw, których dotyczy tego rodzaju turystyka, do prowadzenia dochodzeń 
zmierzających do identyfikacji sprawców takich przestępstw, i w tym celu wzywa do 
utworzenia stanowiska europejskich urzędników łącznikowych; apeluje, by 
przewidziano odpowiednie środki mające na celu rehabilitację i integrację w 
społeczeństwie ofiar wykorzystywania na tle seksualnym, które uwolniono od 
wykorzystujących je osób; wzywa do szerszego informowania na temat turystyki 
seksualnej uprawianej w celu wykorzystywania dzieci w państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 19
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 130, 132)
Ustęp 19

19. wzywa do zapewnienia nieletnim – w sposób współmierny do popełnionego 
wykroczenia – kar zastępczych zamiast aresztu, takich jak młodzieżowa służba na 
rzecz danej społeczności, oraz o zapewnienie możliwości resocjalizacji z myślą o ich 
przyszłej reintegracji społecznej i zawodowej, mając na uwadze konieczność 
nauczenia nieletnich, że nie tylko przysługują im pewne prawa, lecz spoczywają też na 
nich pewne obowiązki, odnotowując jednocześnie, że karę pozbawienia wolności 
należy stosować wobec nieletnich tylko jako ostateczność i możliwie na jak 
najkrótszy czas; wzywa również do wprowadzenia środków wychowawczych w celu 
zapewnienia reintegracji społecznej i zawodowej; jest zdania, że środki resocjalizacji 
powinny mieć na celu m.in. wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i narzędzia 
konieczne do radzenia sobie w rzeczywistych sytuacjach życiowych, a to oznacza 
uświadomienie młodym ludziom obowiązku szanowania praw innych osób, a także 
obowiązku przestrzegania praw i zasad określonych przez społeczeństwo; uważa, że 
dla rozwoju młodych ludzi, w wyniku którego staną się oni osobami 
odpowiedzialnymi, istotna jest ich integracja i przyznanie im prawa do wpływania na 
własną sytuację i sprawy ich dotyczące;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 20
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 133, 141)
Ustęp 19 a (nowy)

|NINIEJSZA POPRAWKA KOMPROMISOWA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA 
PRZED GŁOSOWANIEM WYŁĄCZNIE W ANGIELSKIEJ WERSJI 

JĘZYKOWEJ 

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 21
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 146, 148)
Ustęp 22

22. przypomina, że w Unii Europejskiej 19% dzieci żyje poniżej progu ubóstwa oraz że w 
związku z tym należy przedsięwziąć odpowiednie środki pomocy ukierunkowane na 
potrzeby dzieci, również w celu udzielenia wsparcia ich rodzinom, i zwraca się do 
państw członkowskich o podjęcie ambitnych i osiągalnych celów w zakresie 
zmniejszenia i ewentualnie likwidacji ubóstwa wśród dzieci;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 22
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 171, 172, 173, AFET 34)
Ustęp 27

27. jest zdania, że celem UE powinno być zadbanie o to, by w UE nie było dzieci 
bezdomnych ani dzieci ulicy; wzywa do przedsięwzięcia odpowiednich 
i ukierunkowanych środków, by udzielać pomocy dzieciom bezdomnym i dzieciom 
ulicy, ponieważ większość z nich w znacznym stopniu została dotknięta psychiczną 
traumą i społecznym wykluczeniem, pozostaje poza systemem kształcenia czy też 
opieki zdrowotnej, jest szczególnie narażona na stanie się ofiarami handlu ludźmi 
(jak prostytucja, handel organami i nielegalna adopcja), uzależnienia od 
narkotyków i przestępstw lub często bywa zmuszana do żebrania; zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich, by uznały problem tysięcy dzieci żyjących na ulicy i 
dzieci zmuszanych do żebrania za poważną bolączkę społeczną i istotną kwestię 
praw człowieka, i wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji wobec 
osób odpowiedzialnych za poniżanie dzieci zmuszanych do żebrania;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 23
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 177, 178)
Ustęp 29

29. wzywa do zbadania możliwości opracowania instrumentu wspólnotowego w zakresie 
przysposobień, sporządzonego w zgodzie z konwencją ONZ o prawach dziecka 
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i innymi istotnymi standardami międzynarodowymi, poprawiającego jakość usług 
informacyjnych, przygotowania do adopcji międzynarodowej, rozpatrywania 
wniosków o adopcję międzynarodową oraz usług świadczonych po adopcji, mając na 
uwadze, że wszystkie konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony praw dziecka 
uznają prawo dzieci opuszczonych lub osieroconych do posiadania rodziny i do 
ochrony;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 24
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 180, 182, 183)
Ustęp 30

NINIEJSZA POPRAWKA KOMPROMISOWA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA 
PRZED GŁOSOWANIEM WYŁĄCZNIE W ANGIELSKIEJ WERSJI 

JĘZYKOWEJ 

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 25
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 186, 187, 188, 189, 192)
Ustęp 32

32. wzywa do bardziej stanowczych działań dotyczących kwestii związanych z 
dyskryminacją, różnorodnością społeczną, nauką tolerancji w szkole, wychowaniem 
do zdrowego trybu życia, edukacją żywieniową, zapobieganiem nadużywaniu
alkoholu, narkotyków, leków i produktów psychotropowych oraz innych środków 
odurzających, a także odpowiedniej edukacji w zakresie stosunków międzyludzkich i 
zdrowia seksualnego;

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 26
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 196, 197, 198)
Ustęp 33

33. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi - w nadrzędnym interesie dziecka - na 
sytuację dzieci-uchodźców, dzieci ubiegających się o azyl i dzieci migrujących, w tym 
dzieci, których rodzice ubiegają się o azyl, są uchodźcami lub są nielegalnymi 
imigrantami, aby dzieci te mogły korzystać ze swych praw niezależnie od sytuacji 
prawnej swych rodziców i nie musiały ponosić negatywnych skutków sytuacji, za 
którą nie są odpowiedzialne, przy położeniu szczególnego nacisku na zachowanie 
jedności rodziny;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 27
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 207, 208)
Ustęp 35

35. zwraca uwagę na fakt, że dzieci pozbawione opieki dorosłych, dzieci nieposiadające
obywatelstwa żadnego państwa oraz dzieci niezarejestrowane po narodzinach są 
szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, i wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia środków specjalnych, kierując się dobrem poszczególnych dzieci, zgodnie z 
definicją przyjętą zwłaszcza w Konwencji o prawach dziecka oraz przez Wysoki 
Komisariat Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców;

Or. en

Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 28
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 215, FEMM 37, EMPL 16)
Ustęp35 a (nowy)

NINIEJSZA POPRAWKA KOMPROMISOWA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA 
PRZED GŁOSOWANIEM WYŁĄCZNIE W ANGIELSKIEJ WERSJI 

JĘZYKOWEJ 

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożyła Roberta Angelilli

Poprawka kompromisowa 29
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki EMPL 44, DEVE 17, 19)
Ustęp 35 b (nowy)

NINIEJSZA POPRAWKA KOMPROMISOWA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA 
PRZED GŁOSOWANIEM WYŁĄCZNIE W ANGIELSKIEJ WERSJI 

JĘZYKOWEJ 

Or. en
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