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Proposta de resolução

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 1
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 13, 14 e 15)
Considerando B

B. Considerando que, nos termos do artigo 24º da Carta dos Direitos Fundamentais e do 
artigo 12.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, é 
importante garantir a todas as crianças o direito à "participação", a fim de ter sempre 
em conta a sua experiência e as suas opiniões sobre todas as questões que lhes dizem 
respeito, tendo em atenção a idade e a maturidade da criança e o seu 
desenvolvimento intelectual; considerando que este direito é absoluto e não pode ser 
restringido e que têm de ser encontradas formas de comunicar com todas as 
crianças, incluindo aquelas que se exprimem de uma forma que não é facilmente 
inteligível para os adultos, nomeadamente as crianças de tenra idade, as crianças 
com deficiência e as crianças cuja língua é diferente da nossa,

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 2
(Alteração de compromisso que substitui a alteração 27)
N.º 1-A (novo)

1-A. Congratula-se com a decisão da CIG de 19 de Outubro de 2007 de incorporar os 
direitos da criança nos objectivos da União Europeia no novo Tratado de Lisboa, 
criando assim uma nova base jurídica para os direitos da criança;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 3
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 29, 30, 31 e 32)
N.º 3

3. Felicita o lançamento, pela Comissão, de um Fórum que reúne representantes dos 
Estados-Membros, do Parlamento Europeu e da Comissão, das organizações não 
governamentais (ONG), das organizações nacionais e internacionais que operam no 
domínio dos direitos da criança e das próprias crianças; uma vez que a participação
das crianças deverá ser considerada um dos principais objectivos do Fórum, insta a 
Comissão a assegurar a participação das crianças e dos Provedores da Criança dos 
Estados-Membros, bem como das associações de pais e de famílias;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 4
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 33, 34, 35, 36 e 37)
N.º 4

4. Solicita à Comissão que proponha a criação de uma rubrica orçamental específica para 
os direitos da criança que permita financiar os trabalhos de implementação da 
Comunicação da Comissão de 4 de Julho de 2006 intitulada "Rumo a uma 
estratégia da UE sobre os direitos da criança" (COM(2006)0367), projectos 
específicos relativos às crianças, tais como um sistema europeu de alerta rápido para 
o rapto de crianças, e um órgão de coordenação permanente constituído por 
representantes das autoridades centrais dos Estados-Membros para reduzir o 
número de casos de rapto de crianças; a rubrica orçamental deveria prever 
igualmente a atribuição de subsídios a redes de ONG que desenvolvam a sua 
actividade neste domínio e assegurar a participação das crianças nos trabalhos de 
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implementação da Comunicação e dos referidos projectos;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 5
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 41, 42 e 43)
N.º 5

5. Congratula-se com a criação pela Comissão de um grupo interserviços e com a 
nomeação de um Coordenador para os Direitos da Criança, e espera que seja também 
criada no Parlamento Europeu, nos termos do Tratado de Lisboa, uma unidade de 
coordenação que, em ligação com o grupo interserviços da Comissão, interligue e 
racionalize todas as iniciativas e actividades parlamentares relativas aos direitos da 
criança; considera que estas estruturas devem igualmente garantir o funcionamento de 
uma rede de intercâmbio de informações e de boas práticas relacionadas com os 
planos estratégicos nacionais sobre a infância já em execução em alguns 
Estados-Membros; solicita que estas estruturas estabeleçam contacto directo com 
organizações de crianças e de jovens, a fim de desenvolver, implementar e 
monitorizar uma participação significativa e efectiva das crianças em todos os 
processos de decisão que as afectem;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 6
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 44, 45 e 47)
N.º 6

6. Aguarda com interesse a publicação pela Comissão, em 2008, do seu estudo de 
avaliação do impacto das acções no domínio dos direitos da criança já 
empreendidas pela UE e de um documento de consulta que vise definir as grandes 
prioridades de uma acção futura da UE no domínio dos direitos da criança, tendo em 
vista a adopção de um Livro Branco, e solicita-lhe que tenha em conta os resultados 
da consulta efectuada pelas organizações Save the Children e Plan International junto 
de um milhar de crianças no início de 2007, que revelou que os assuntos que estas 
consideram prioritários são a violência exercida contra elas, a discriminação, a 
exclusão social e o racismo de que são vítimas, os efeitos da droga, do álcool e do 
tabagismo, a prostituição e o tráfico de crianças, bem como a protecção do ambiente1;
considera que, para além destas questões prioritárias específicas, o direito das 

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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crianças à participação e à influência deve ser o objectivo global da estratégia; 
insta, portanto, a Comissão a desenvolver um processo no qual todas as partes 
interessadas, incluindo as crianças, possam tomar parte na consulta conducente à 
estratégia da UE sobre os direitos das crianças; 

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 7
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 51, 52 e 53)
N.º 8

8. Solicita à Comissão, à Agência dos Direitos Fundamentais e aos Estados-Membros 
que, em cooperação com as agências das Nações Unidas, as organizações 
internacionais e os centros de investigação pertinentes, procurem melhorar a recolha 
dos dados estatísticos comparáveis relativos à situação das crianças na UE, se 
necessário ampliando o mandato do Eurostat, a fim de desenvolver e incluir um maior 
número de indicadores relativos especificamente às crianças, designadamente sobre a 
pobreza infantil e a exclusão social; considera que deve ser garantida a participação 
de crianças na recolha de dados;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 8
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 54 e 55)
N.º 8-A (novo)

8-A. Considera muito importante que a informação sobre os direitos da criança seja 
divulgada às crianças de uma forma que lhes seja acessível e através dos meios 
adequados; solicita à Comissão que:
- desenvolva instrumentos de comunicação eficazes, incluindo um sítio Web 
especificamente concebido para crianças, para promover o trabalho da UE em prol 
dos direitos da criança;
- crie um sistema permanente e comum de informação, com o objectivo de melhorar 
o conhecimento da situação da infância na UE;
- crie e promova sistemas periódicos e estáveis de informação sobre a situação da 
infância na UE, tais como boletins estatísticos, estudos e intercâmbios de 
informação e boas práticas;

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 9
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 57, 58, 59 e 60)
N.º 9

9. Solicita que seja considerada a adesão da UE à Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança e aos seus dois Protocolos Facultativos, bem como às 
convenções do Conselho da Europa que se referem aos direitos das crianças,
nomeadamente a Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais, e às respeitantes ao exercício dos direitos da criança, à 
adopção, à exploração e aos abusos sexuais, e espera que o Conselho adopte uma 
posição de princípio, para que a UE possa participar, no futuro, na negociação de 
futuras convenções que visem, nomeadamente, a protecção dos direitos das crianças;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 10
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 61, 62 e 63)
N.º 11

11. Lamenta que nem todos os Estados-Membros tenham instituído um Provedor da 
Criança, tal como reclama a Comissão dos Direitos da Criança das Nações Unidas, 
com o objectivo de promover o respeito dos direitos das crianças e reforçar a 
aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança de 1989, e 
exorta os Estados-Membros que ainda não o fizeram a fazê-lo no mais breve prazo 
possível; entende que a UE deve dar apoio financeiro à Rede Europeia de 
Provedores da Criança, para que esta possa aprofundar a sua abordagem das 
questões que dizem respeito aos direitos das crianças e conferir-lhe uma dimensão 
europeia; 

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 11
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84 e FEMM 12)
N.º 12

12. Afirma que nenhuma forma de violência exercida contra as crianças se justifica e em 
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contexto algum, nomeadamente em casa, pelo que deve ser condenada, e solicita 
uma legislação de âmbito europeu que proíba todas as formas de violência, de abuso 
sexual, de castigos humilhantes e de práticas tradicionais nocivas; condena todas as 
formas de violência contra as crianças, incluindo a violência física, psicológica e 
sexual, como a tortura, o abuso e a exploração de crianças, o rapto, o tráfico ou a 
venda de crianças e dos seus órgãos, a violência doméstica, a pornografia infantil, a 
prostituição infantil, a pedofilia ou práticas tradicionais condenáveis, como as
mutilações genitais femininas, os casamentos forçados e os crimes de honra; 
recorda as recomendações gerais formuladas no estudo do Secretário-Geral das 
Nações Unidas sobre a prevenção e a reacção a todas as formas de violência contra 
crianças; reconhece, em especial, a necessidade de dar prioridade às políticas 
preventivas e reforçar os serviços sociais, em particular os serviços de mediação 
familiar, de reforçar as respostas de apoio às vítimas após ocorrências de violência, 
de responsabilizar os autores da violência e de intensificar a recolha e análise de 
dados sobre este problema oculto; solicita a promoção, no âmbito de políticas de 
prevenção da violência contra as crianças, de acções de sensibilização, de 
campanhas de informação e educação e de actividades de desenvolvimento de 
capacidades para os grupos profissionais que trabalham com e para crianças;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 12
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 87, 88, 89, 90, 124, 125 e 127)
N.º 13

ESTA ALTERAÇÃO DE COMPROMISSO ESTARÁ DISPONÍVEL
ANTES DA VOTAÇÃO APENAS EM LÍNGUA INGLESA

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 13
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 91, FEMM 23 e JURI 1)
N.º 13-A (novo)

13-A. Solicita à Comissão que apoie a rápida ratificação do Protocolo à Convenção sobre 
os Direitos da Criança relativo à venda de crianças, prostituição infantil e 
pornografia infantil, adoptado pela Assembleia Geral da ONU em 25 de Maio de 
2000, e do Protocolo Facultativo relativo à participação de crianças em conflitos 
armados;
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Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 14
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 94, FEMM 23 e CULT 18)
N.º 14

14. Convida a Comissão a proceder imediatamente à avaliação das medidas nacionais 
de aplicação da Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho, de 22 de Dezembro de 
2003, relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e a pornografia 
infantil1, tendo em vista a apresentação de uma proposta de alteração imediata das 
disposições nacionais a ela contrárias, e apoia o empenhamento da Comissão, que, 
em concertação com as principais empresas emissoras de cartões de crédito, estuda a 
viabilidade técnica da exclusão ou qualquer outra forma de inviabilização do sistema
de pagamento em linha dos sites que vendem material de pornografia infantil; exorta 
também outros actores económicos, como os bancos e as instituições de câmbio, os 
fornecedores de Internet e os operadores de motores de busca a participarem 
activamente no trabalho de luta contra a pornografia infantil e outras formas de 
exploração comercial das crianças; insta o Conselho e a Comissão a, no âmbito da 
nova directiva sobre os serviços de comunicação audiovisuais, proibirem a 
pornografia infantil e a violência sobre as crianças em todos os meios de 
comunicação audiovisuais; considera que uma das primeiras prioridades da 
Comissão deve ser o reforço das operações transfronteiriças contra os sites Internet 
de pornografia infantil e a melhoria da cooperação entre as autoridades públicas e 
as entidades do sector privado com vista ao encerramento dos sites Internet ilegais;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 15
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 96, 97, 98, 99, 100 e 101)
N.º 15

15. Preconiza, tendo em vista a defesa dos direitos da criança, a criação de um sistema de 
regulamentação adequado, eficaz e proporcionado em diálogo com os fornecedores 
de acesso, os meios de comunicação social (televisões públicas e privadas, 
publicidade, imprensa, jogos vídeo, telemóveis e Internet) e as indústrias, que vise, 
nomeadamente, proibir a transmissão de imagens e conteúdos nocivos (incluindo o 
fenómeno do "ciber-assédio") e a comercialização de jogos vídeo violentos, que 
podem ser prejudiciais ao desenvolvimento psíquico e físico da criança por incitarem 
à violência e ao sexismo; chama ainda a atenção para o problema crescente das 

                                               
1 JO L 13 de 20.1.2004, p. 44.
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trocas de MMS (serviços de mensagens multimédia) com imagens pornográficas ou 
relacionadas com o abuso de crianças; exprime o seu apoio ao programa para uma 
Internet mais segura relativo à aplicação de medidas operacionais e técnicas para a 
promoção de uma utilização mais segura da Internet, principalmente por crianças; 
solicita, neste contexto, aos Estados-Membros e aos fornecedores de serviços 
Internet (ISP) que, em colaboração com os operadores de motores de busca e com a 
polícia, introduzam tecnologias de bloqueio que impeçam os utilizadores da Internet 
de acederem a sítios ilegais relacionados com o abuso sexual de crianças e evitem 
que o público aceda a material descritivo do abuso sexual de crianças;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 16
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 105 e 106)
N.º 15-A (novo)

15-A. Solicita aos Estados-Membros que reforcem os seus mecanismos de controlo dos 
conteúdos dos programas televisivos nas faixas horárias com maior audiência 
infantil e ajudem ao controlo parental, mediante a prestação de informação 
adequada e homogénea sobre os programas de televisão; sublinha que as 
tecnologias da informação proporcionam mais possibilidades de acesso das crianças 
a programas de televisão a qualquer hora e a partir de qualquer computador com 
ligação à Internet; salienta que é necessário conceder maior atenção à reapreciação 
do direito de acesso sem restrições dos meios de comunicação social às crianças e do 
direito de acesso sem restrições das crianças aos meios de comunicação social; 

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 17
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 107, 108, 109, 110, 111 e 112)
N.º 16

16. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que, na sua futura estratégia, elaborem 
um amplo plano de prevenção do crime juvenil e do fenómeno do assédio nas escolas 
e de outros comportamentos prejudiciais, bem como da problemática específica dos 
bandos juvenis, em que participem sobretudo as famílias e as escolas, os serviços 
sociais que trabalham no apoio às famílias, os centros de desporto e de juventude e 
os próprios jovens, dando especial atenção à criação de oportunidades e à promoção 
da sua participação activa na sociedade; recomenda que os Estados-Membros 
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partilhem as respectivas boas práticas;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 18
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 119 e 120)
N.º 18

18. Solicita que o turismo sexual que envolve crianças seja considerado crime em todos os 
Estados-Membros e regido por uma legislação penal extraterritorial; solicita que os 
crimes cometidos por cidadãos da UE em países terceiros sejam sujeitos a uma 
legislação penal extraterritorial comum a toda a UE, em conformidade com o 
Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
relativo à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil; solicita que 
seja conferido mandato à Europol para cooperar com as forças policiais dos 
Estados-Membros e dos países afectados por este tipo de turismo, tendo em vista a 
realização de inquéritos destinados a identificar os autores de tais crimes e solicita, 
para o efeito, a criação de lugares de agentes de ligação europeus; solicita 
igualmente que, em relação às vítimas de exploração que sejam libertadas dos seus 
exploradores, sejam previstas medidas adequadas para a sua reabilitação e
integração na sociedade; solicita uma informação mais completa sobre turismo 
sexual envolvendo crianças nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 19
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 130 e 132)
N.º 19

19. Solicita que sejam criadas medidas alternativas ao encarceramento dos menores em 
função da gravidade do crime cometido e que sejam garantidas medidas de 
reeducação, nomeadamente o serviço cívico, com vista à futura reintegração social e 
profissional, tendo em conta a necessidade de fazer compreender aos menores que são 
titulares de direitos, mas também de deveres, observando, porém, que o 
encarceramento de menores delinquentes deve ser visto como um último recurso e 
ser aplicado pelo período mais curto possível; solicita igualmente a adopção de 
medidas de reeducação para garantir a reintegração social e profissional; considera
que as medidas de reeducação devem visar, inter alia, dotar os jovens com os 
conhecimentos e instrumentos necessários para lidar com a situação real em que 
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têm de viver, o que significa esclarecê-los da responsabilidade que têm de respeitar 
os direitos dos outros, assim como a sua responsabilidade de respeitar as leis e as 
normas estabelecidas na sociedade; considera essencial para a possível 
transformação dos jovens em cidadãos responsáveis envolvê-los e dar-lhes o direito 
de influenciar a sua própria situação e as questões que lhes dizem respeito;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 20
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 133 e 141)
N.º 19-A (novo)

ESTA ALTERAÇÃO DE COMPROMISSO ESTARÁ DISPONÍVEL ANTES DA 
VOTAÇÃO APENAS EM LÍNGUA INGLESA

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 21
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 146 e 148)
N.º 22

22. Recorda que, na União Europeia, 19% das crianças vivem abaixo do limiar de 
pobreza, pelo que é necessário prever medidas adequadas de ajuda orientadas para as 
necessidades das crianças, inclusivamente de apoio às famílias, e solicita aos 
Estados-Membros que adoptem objectivos ambiciosos e realizáveis para reduzir - e a 
longo prazo erradicar - a pobreza infantil;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 22
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 171, 172, 173 e AFET 34)
N.º 27

27. Considera que a UE deve estabelecer como objectivo assegurar que não haja 
crianças sem abrigo ou crianças da rua na UE; solicita que sejam previstas medidas 
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adequadas e específicas para ajudar as crianças sem abrigo e as crianças da rua, uma 
vez que, na sua maior parte, estão fortemente traumatizadas e são socialmente 
excluídas, não recebem educação formal nem cuidados de saúde, são especialmente 
vulneráveis a tornarem-se vítimas de tráfico de seres humanos (como prostituição,
tráfico de órgãos e adopção ilegal), de toxicodependência e de crimes ou são 
frequentemente obrigadas a mendigar; insta a Comissão e os Estados-Membros a 
reconhecerem que a situação dos milhares de crianças de rua e de crianças 
obrigadas a mendigar é um problema social e de direitos humanos grave, e exorta 
igualmente os Estados-Membros a adoptarem sanções contra os responsáveis pelo 
aviltamento das crianças obrigadas a mendigar;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 23
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 177 e 178)
N.º 29

29. Preconiza que se considere a possibilidade de criar um instrumento comunitário em 
matéria de adopção, concebido em conformidade com a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança e outras normas internacionais pertinentes e 
que melhore a qualidade do atendimento nos serviços de informação, a preparação 
para a adopção internacional, a tramitação dos processos de pedido de adopção 
internacional e os serviços pós-adopção, sem esquecer que todas as convenções 
internacionais relativas à protecção dos direitos da criança reconhecem às crianças 
abandonadas ou órfãs o direito de ter uma família e de serem protegidas;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 24
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 180, 182 e 183)
N.º 30

ESTA ALTERAÇÃO DE COMPROMISSO ESTARÁ DISPONÍVEL ANTES DA 
VOTAÇÃO APENAS EM LÍNGUA INGLESA

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 25
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 186, 187, 188, 189 e 192)
N.º 32

32. Solicita que sejam abordadas com maior determinação as questões relacionadas com a 
discriminação, a diversidade social, o ensino da tolerância nas escolas, a educação 
para uma vida saudável, a educação alimentar, a prevenção do consumo de álcool, de 
drogas, de medicamentos, de psicotrópicos e de outras substâncias tóxicas, e uma 
educação apropriada em matéria de saúde sexual;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 26
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 196, 197 e 198)
N.º 33

33. Solicita que seja dedicada uma atenção particular, no interesse superior da criança, à 
situação das crianças refugiadas, requerentes de asilo e migrantes, incluindo aquelas 
cujos pais sejam requerentes de asilo, refugiados, ou imigrantes ilegais, para que estas 
crianças beneficiem da satisfação dos seus direitos, independentemente do estatuto 
legal dos seus pais, não tenham de sofrer as repercussões negativas de uma situação 
da qual não são responsáveis e vejam satisfeitas as suas necessidades especiais;

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 27
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 207 e 208)
N.º 35

35. Chama a atenção para a situação específica e particularmente vulnerável das crianças 
não acompanhadas por adultos, das crianças apátridas, bem como das crianças não 
registadas à nascença, e insta os Estados-Membros a adoptarem medidas específicas 
que tenham por base o interesse superior da criança, tal como é definido, 
nomeadamente, pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e
pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados;

Or. en



AM\698570PT.doc 13/13 PE398.501v01-00

PT

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 28
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 215, FEMM 37 e EMPL 16)
N.º 35-A

ESTA ALTERAÇÃO DE COMPROMISSO ESTARÁ DISPONÍVEL ANTES DA 
VOTAÇÃO APENAS EM LÍNGUA INGLESA

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Roberta Angelilli

Alteração de compromisso 29
(Alteração de compromisso que substitui as alterações EMPL 44, DEVE 17 e 19)
N.º 35-B

ESTA ALTERAÇÃO DE COMPROMISSO ESTARÁ DISPONÍVEL ANTES DA 
VOTAÇÃO APENAS EM LÍNGUA INGLESA

Or. en
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