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Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 1
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 13, 14 �i 15)
Considerentul B

B. întrucât, în conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale şi articolul 
12 din Convenţia ONU privind drepturile copilului, este important să se garanteze 
tuturor copiilor dreptul la „participare”, pentru a ţine cont întotdeauna de experienţa şi 
opiniile lor referitoare la toate chestiunile care îi privesc, acordându-le importanţa 
cuvenită, în conformitate cu vârsta şi maturitatea copilului; întrucât acest drept este 
absolut şi nu poate fi îngrădit, întrucât trebuie găsite căi de comunicare cu toţi 
copiii, chiar şi cu cei care se exprimă într-un mod dificil de înţeles de către adulţi, 
cum ar fi copiii foarte mici, copiii cu handicap şi copiii vorbitori de alte limbi;

Or. en
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Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 2
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentul 27)
Punctul 1a (nou)

1a. salută decizia CIG din 19 octombrie 2007 de a include drepturile copilului printre 
obiectivele Uniunii Europene în Tratatul de la Lisabona, oferind astfel un nou 
temei pentru drepturile copilului;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 3
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 29, 30, 31 şi 32)
Punctul 3

3. salută lansarea de către Comisie a unui forum format din reprezentanţi ai statelor 
membre, ai Parlamentului European şi ai Comisiei, ai unor organizaţii non-
guvernamentale (ONG), ai unor organizaţii naţionale şi internaţionale active în 
domeniul drepturilor copilului şi ai copiilor; deoarece participarea copiilor ar trebui 
să fie considerată unul din scopurile principale ale forumului, invită Comisia să
asigure participarea copiilor şi a mediatorilor pentru drepturile copiilor din statele 
membre, precum şi a părinţilor şi a asociaţiilor familiale;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 4
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 33, 34, 35, 36 �i 37)
Punctul 4

4. invită Comisia să prezinte o propunere pentru crearea unei linii bugetare specifice 
privind drepturile copilului care să permită finanţarea lucrărilor de punere în aplicare 
a Comunicării Comisiei din 4 iulie 2006 „Către o strategie UE în domeniul 
drepturilor copilului”(COM(2006)0367) şi a proiectelor specifice copiilor, cum ar fi 
sistemul european de alertă rapidă privind răpirile de copii şi un organism de 
coordonare constituit din reprezentanţi ai autorităţilor centrale din statele membre 
mandatate să reducă numărul de cazuri de răpiri de copii; linia bugetară ar trebui 
să includă, de asemenea, subvenţii pentru reţelele de ONG active în acest domeniu 
şi să asigure participarea copiilor în activitatea de punere în aplicare a comunicării 
şi proiectelor menţionate; 
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Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 5
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 41, 42 �i 43)
Punctul 5

5. salută crearea de către Comisie a unui grup interservicii şi numirea unui coordonator 
pentru drepturile minorilor şi solicită crearea unei unităţi de coordonare şi în cadrul 
Parlamentului European, în conformitate cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona, 
care să colaboreze cu grupul interservicii al Comisiei, pentru a strânge şi a 
raţionaliza toate iniţiativele şi activităţile parlamentare privind drepturile copilului; 
consideră că  astfel de structuri ar trebui să poată garanta, de asemenea, o reţea de 
schimb de informaţii şi de bune practici cu privire la planurile strategice naţionale 
referitoare la copii puse în aplicare de anumite state membre; solicită acestor 
organisme să stabilească o legătură directă cu organizaţiile coordonate de copii şi 
tineret în vederea dezvoltării, punerii în aplicare şi monitorizării participării 
consistente şi efective a copiilor în procesele toate decizionale care au influenţă 
asupra lor;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 6
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 44, 45 �i 47)
Punctul 6

6. aşteaptă cu interes publicarea de către Comisie, în anul 2008, a studiului de evaluare 
a impactului acţiunilor curente ale UE cu influenţă asupra drepturilor copilului şi a 
unui document de consultare care să definească priorităţile majore ale unei acţiuni 
viitoare a UE în domeniul drepturilor copilului, în scopul adoptării unei cărţi albe, şi 
cere Comisiei să ţină seamă de rezultatele consultării a o mie de copii realizate de 
„Save the Children” şi de „Plan International” la începutul anului 2007, care a 
evidenţiat faptul că subiectele pe care aceştia le considerau prioritare sunt violenţa 
exercitată împotriva lor, discriminarea, excluderea socială şi rasismul la adresa lor, 
efectele drogurilor, ale alcoolului şi ale tabagismului, prostituţia şi traficul de copii, 
precum şi protecţia mediului1; pe lângă aceste probleme prioritare specifice, dreptul 
copiilor de a participa şi influenţa deciziile trebuie să constituie un obiectiv global al 
strategiei; invită, prin urmare, Comisia să iniţieze un proces în care toate părţile 

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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implicate, inclusiv copiii, să poată participa la procesul de consultare preliminar 
strategiei UE privind drepturile copilului;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 7
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 51, 52 �i 53)
Punctul 8

8. invită Comisia, Agenţia Europeană pentru Drepturi Fundamentale şi statele membre 
să acţioneze în colaborare cu agenţiile ONU competente, organizaţiile 
internaţionale şi centrele de cercetare pentru îmbunătăţirea strângerii de date 
statistice comparabile privind situaţia copilului în cadrul UE, extinzând, eventual, 
mandatul Eurostat în vederea stabilirii şi includerii unui număr mai mare de indicatori
care se referă în mod specific la copii, cum ar fi sărăcia în rândul copiilor şi 
excluderea socială; ar trebui să se asigure participarea copiilor la colectarea 
datelor;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 8
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 54 �i 55)
Punctul 8a (nou)

8a. consideră că este foarte important ca informaţiile referitoare la drepturile copiilor 
să fie aduse la cunoştinţa acestora printr-o modalitate de comunicare apropiată lor 
şi prin intermediul unor mijloace adecvate; invită Comisia:
- să dezvolte instrumente de comunicare eficiente, inclusiv un site internet adaptat 
copiilor, în vederea promovării activităţii UE în domeniul drepturilor copilului;
- să creeze un sistem de informare comun şi permanent, pentru a ameliora 
cunoaşterea situaţiei copiilor în UE;
- să creeze şi să promoveze mijloace de informare, cu caracter periodic şi regulat, 
referitoare la situaţia copiilor în UE, precum rapoarte statistice, studii şi schimburi 
de informaţii şi bune practici;

Or. en
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Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 9
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 57, 58, 59, �i 60 )
Punctul 9

9. solicită să se aibă în vedere aderarea UE la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind drepturile copilului şi cele două protocoale opţionale la aceasta, precum şi 
la Convenţiile Consiliului Europei privind drepturile copilului, inclusiv Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
precum şi cele referitoare la drepturile copilului, la adopţie, sau la exploatarea şi 
abuzurile sexuale, şi solicită Consiliului ca o poziţie de principiu să fie adoptată pentru 
a permite UE să participe, pe viitor, la negocierea unor convenţii privind în mod 
special drepturile copilului;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 10
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 61, 62 �i 63)
Punctul 11

11. consideră regretabil faptul că nu toate statele membre au creat încă un Ombudsman 
pentru drepturile copilului, conform solicitării Comisiei ONU privind drepturile 
copilului, pentru promovarea respectării ferme a drepturilor copilului şi punerea în 
aplicare într-o măsură mai mare a Convenţiei ONU din 1989 privind drepturile 
copilului şi invită statele membre care nu acţionat în acest sens, să ia aceste măsuri 
fără întârziere; consideră că UE ar trebui să ofere Reţelei europene a mediatorilor 
pentru copii (ENOC) sprijin financiar, pentru ca aceasta să poată desfăşura o 
activitate mai intensă în materie de drepturi ale copiilor în întreaga Uniune 
Europeană;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 11
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 12 
�i 89)
Punctul 12

12. afirmă că orice  formă de violenţă aplicată minorilor în orice circumstanţă, inclusiv 
în familie, este injustificabilă şi trebuie condamnată şi solicită, prin urmare, 
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adoptarea unei legislaţii europene care să condamne toate formele de violenţă, 
abuzul sexual, pedepsele degradante şi practicile tradiţionale dureroase; condamnă 
toate formele de violen�ă asupra copiilor, inclusiv violen�a fizică, psihologică �i 
sexuală, precum tortura, abuzul �i exploatarea copiilor, răpirea de copii, traficul de 
copii sau vânzarea copiilor �i a organelor lor, violen�a domestică, pornografia 
infantilă, prostitu�ia copiilor, pedofilia sau practicile tradi�ionale dureroase, 
precum mutilarea genitală, căsătoriile for�ate �i crimele de onoare; aminteşte (text 
eliminat) recomandările formulate în studiul Secretatului General al ONU privind 
violenţa împotriva copiilor pentru prevenirea şi abordarea tuturor formelor de 
violenţă împotriva copiilor; în special recunoaşte necesitatea de a acorda prioritate 
politicilor de prevenire şi de a consolida serviciile sociale, cu o menţiune specială 
privind serviciile de mediere pentru familii de a îmbunătăţi acţiunile de asistenţă 
acordată victimelor violenţei, de a trage la răspundere făptaşii şi de a consolida 
colectarea şi analiza datelor privind această problemă ascunsă; solicită ca, în cadrul 
politicilor de prevenire a violenţei împotriva copiilor, să se promoveze creşterea 
sensibilităţii, campaniile de informare şi educare şi acţiunile de consolidare a 
capacităţilor în cazul grupurilor profesionale care lucrează cu şi pentru copii;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 12
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 87, 88, 89, 90, 124, 125 �i 
127)
Punctul 13

ACEST AMENDAMENT VA FI DISPONIBIL NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
ÎNAINTE DE VOT 

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 13
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 91, FEMM 23 �i JURI 1)
Punctul 13a (nou)

13a. solicită, de asemenea, Comisiei să sprijine ratificarea rapidă  a Protocolului la 
Convenţia ONU privind drepturile copilului referitor la vânzarea copiilor, 
prostituţia infantilă şi pornografia infantilă, adoptat de Adunarea Generală a ONU 
la 25 mai 2000, precum şi Protocolul opţional privind angajarea copiilor în conflicte 
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armate;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 14
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 94, FEMM 23 �i CULT 18)
Punctul 14

14. invită Comisia să realizeze fără întârziere o evaluare a măsurilor naţionale de 
aplicare în conformitate cu Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 
decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei 
infantile avându-se în vedere modificarea imediată a dispoziţiilor naţionale contrare 
deciziei şi sprijină angajamentul Comisiei care, în colaborare cu principalele societăţi 
care emit cărţi de credit, evaluează fezabilitatea tehnică a excluderii din sistemul de 
plată online a siturilor web care vând materiale de pornografie infantilă online sau a 
introducerii altor restricţii; solicită, de asemenea, ca alţi actori economici, cum ar fi 
băncile, birourile de schimb, furnizorii de internet şi operatorii de motoare de 
căutare să participe activ în eforturile de combatere a pornografiei infantile şi a
altor forme de exploatare comercială a copiilor; îndeamnă Consiliul �i Comisia, în 
vederea adoptării noii directive privind serviciile media audiovizuale, să interzică 
pornografia infantilă �i violen�a împotriva copiilor în toate serviciile media 
audiovizuale; consideră că una dintre priorită�ile de bază ale Comisiei ar trebui să 
fie consolidarea opera�iunilor transfrontaliere împotriva site-urilor internet de 
pornografie infantilă �i ameliorarea cooperării dintre autorită�ile publice �i 
organismele din sectorul privat pentru ca acestea să se angajeze să închidă site-urile 
internet ilegale;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 15
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 96, 97, 98, 99, 100 �i 101)
Punctul 15

15. solicită, în interesul apărării drepturilor copilului, crearea unui sistem de 
reglementare adecvat, eficace şi proporţionat, în dialog cu furnizorii, mass-media 
(televiziunile publice şi private, agenţiile de publicitate, presă, jocurile video, 
telefoanele mobile şi internet) şi industrii, care să vizeze, printre altele, interzicerea 
transmiterii de imagini şi conţinuturi nocive (inclusiv a fenomenului de hărţuire pe 
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internet) şi a comercializării jocurilor video violente, care pot fi dăunătoare pentru 
dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor atunci când acestea instigă la violenţă şi sexism;
subliniază cu îngrijorare fenomenul în creştere al schimbului de imagini 
pornografice sau legate de abuzuri sexuale împotriva copiilor prin intermediul 
MMS; îşi exprimă sprijinul pentru programul pentru un internet mai sigur, care 
vizează aplicarea unor măsuri operaţionale şi tehnice pentru promovarea unei 
utilizări mai sigure a internetului, în special de către copii; invită, în acest context, 
statele membre şi furnizorii de servicii de internet (FSI) ca, în colaborare cu poliţia 
şi cu companiile care operează motoare de căutare pe internet, să pună în aplicare
tehnologii care să blocheze accesul utilizatorilor de internet la pagini ilegale ce 
privesc abuzul sexual al copiilor şi să împiedice accesul publicului la materiale care 
descriu abuzuri sexuale ale copiilor;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 16
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 105 �i 106)
Punctul 15a (nou)

15a. invită statele membre să exercite un control mai strict asupra conţinutului 
programelor de televiziune difuzate la ore de audienţă maximă a copiilor şi să 
sprijine controlul parental, furnizând informaţii adecvate şi omogene despre 
programele de televiziune; subliniază faptul că tehnologia informaţiei oferă copiilor 
posibilitatea de a accesa oricând programe de televiziune, cu ajutorul unui 
computer conectat la internet;  subliniază că este necesar să se acorde mai multă 
atenţie revizuirii dreptului nerestricţionat al mass-mediei de a se adresa copiilor şi a 
dreptului copilului de a accesa fără restricţii mass-media;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 17
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 107, 108, 109, 110, 111 �i 
112)
Punctul 16

16. invită statele membre şi Comisia să elaboreze, în viitoarea lor strategie, un plan 
cuprinzător de prevenire a criminalităţii infantile şi a fenomenului de hărţuire la 
şcoală şi alte comportamente periculoase, precum şi a problemelor specifice 
bandelor de tineri care să implice în special familia, şcoala, serviciile sociale care 
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lucrează în sprijinul familiilor, centrele pentru sport şi tineri şi tinerii înşişi, cu 
accent pe oferirea de posibilităţi şi pe promovarea participării lor active în societate; 
recomandă statelor membre să facă schimb de bune practici;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 18
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 119 �i 120)
Punctul 18

18. solicită ca turismul sexual care implică copii să fie considerat infracţiune în toate 
statele membre, să facă obiectul unor legi penale extrateritoriale; solicită ca cetăţenii 
UE care comit infracţiuni într-o ţară terţă să facă obiectul unui set unic de legi 
penale extrateritoriale în întreaga UE, în conformitate cu Protocolul opţional la 
Convenţia ONU privind drepturile copilului referitor la vânzarea copiilor, 
prostituţia copiilor şi pornografia infantilă; solicită, de asemenea, ca Europol să fie 
mandatat corespunzător pentru a coopera cu forţele de poliţie ale statelor membre şi 
ale statelor vizate de acest tip de turism pentru a desfăşura anchete în vederea 
identificării autorilor unor astfel de infracţiuni şi, în acest scop, solicită crearea unor 
posturi de ofiţeri de legătură europeni; solicită măsuri adecvate pentru reabilitarea 
şi integrarea socială a victimelor exploatării sexuale care au fost eliberate de 
persoanele care le-au exploatat;  solicită o informare mai cuprinzătoare cu privire 
la turismul sexual cu copii în statele membre;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 19
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 130 �i 132)
Punctul 19

19. solicită ca pentru minori să fie prevăzute măsuri alternative încarcerării, în funcţie de 
gravitatea infracţiunii comise, şi să fie garantate măsuri de reeducare, precum 
activităţi pentru tineri în serviciul comunităţii, pentru viitoarea lor reinserţie socială 
şi profesională, ţinând cont de necesitatea de a-i învăţa pe minori că au şi drepturi, dar 
şi obligaţii, subliniind în acelaşi timp că delincvenţii minori nu ar trebui să fie 
reţinuţi decât ca ultimă soluţie şi pentru o perioadă cât mai scurtă de timp; solicită, 
de asemenea, măsuri educative pentru asigurarea reintegrării sociale şi 
profesionale; consideră că măsurile de reeducare ar trebui să vizeze, printre altele, 
să ofere adolescenţilor cunoştinţele şi instrumentele necesare pentru a face faţă 
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situaţiilor reale pe care le vor cunoaşte, ceea ce presupune clarificarea 
responsabilităţii pe care aceştia o au faţă de ceilalţi, precum şi a responsabilităţii de 
a respecta legile şi regulile stabilite de societate; consideră că, pentru ca tinerii să 
devină indivizi responsabili, este esenţial ca aceştia să fie implicaţi şi să li acorde 
posibilitatea de a acţiona şi dreptul de a decide asupra propriei situaţii şi în 
chestiunile care îi privesc;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 20
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 133 �i 141)
Punctul 19a (nou)

ACEST AMENDAMENT VA FI DISPONIBIL NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
ÎNAINTE DE VOT 

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 21
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 146 �i 148)
Punctul 22

22. aminteşte că în interiorul Uniunii Europene 19% dintre copii trăiesc sub pragul 
sărăciei şi că este absolut necesar să se prevadă măsuri adecvate de asistenţă adaptate 
nevoilor copiilor, inclusiv măsuri de asistenţă pentru familiile acestora şi invită 
statele membre să adopte obiective ambiţioase, dar realiste, în vederea reducerii şi în 
final a eradicării sărăciei copiilor;

Or. en
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Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 22
(Compromise amendment replacing Amendments 171, 172, 173, AFET 34)
Punctul 27

27. consideră că UE ar trebui să îşi stabilească un obiectiv prin care să se garanteze că 
nu vor mai exista copii fără adăpost sau copii ai străzii pe teritoriul său; solicită 
prevederea unor măsuri adecvate şi specifice pentru a-i ajuta pe copiii fără adăpost şi 
pe copiii străzii, întrucât cei mai mulţi dintre ei, extrem de traumatizaţi şi excluşi 
social, fără a primi o educaţie formală sau îngrijire medicală, prezintă un risc 
important de a deveni victime ale traficului de fiinţe umane (cum ar fi prostituţia 
traficul de organe şi adopţia ilegală), dependenţei de droguri şi criminalităţii sau de 
a fi constrânşi să cerşească; solicită Comisiei şi statelor membre să recunoască 
faptul că miile de copii ai străzii şi de copii constrânşi să cerşească reprezintă o 
problemă gravă a drepturilor sociale şi umane şi invită, de asemenea, statele 
membre să introducă sancţiuni împotriva persoanelor responsabile de degradarea 
copiilor obligaţi să cerşească;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 23
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 177 �i 178)
Punctul 29

29. solicită să se analizeze posibilitatea de a se concepe un instrument comunitar în 
materie de adopţii, elaborat în conformitate cu Convenţia ONU privind drepturile 
copilului şi alte norme internaţionale relevante, care să amelioreze calitatea 
serviciilor de informare, pregătirea adopţiilor internaţionale, procesarea cererilor de 
adopţii internaţionale şi serviciile post-adopţie, ţinând cont de faptul că toate 
convenţiile internaţionale privind protecţia drepturilor copilului recunosc copiilor 
abandonaţi dreptul de a avea o familie şi de a fi protejaţi;

Or. en
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Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 24
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 180, 182 �i 183)
Punctul 30

ACEST AMENDAMENT VA FI DISPONIBIL NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
ÎNAINTE DE VOT 

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 25
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 186, 187, 188, 189 �i 192)
Punctul 32

32. solicită să fie abordate cu cea mai mare hotărâre chestiunile legate de discriminare, 
diversitatea socială, predarea toleranţei în şcoli, educaţia privind o viaţă sănătoasă, 
educaţia alimentară, prevenirea abuzului de alcool şi droguri, produse medicinale şi 
psihotrope şi alte substanţe toxice, precum şi educaţia corespunzătoare legată de 
sănătatea sexuală;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 26
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 196, 197 �i 198)
Punctul 33

33. solicită acordarea unei atenţii speciale, în interesul superior al copilului, situaţiei 
copiilor refugiaţi, solicitanţi de azil şi imigranţi şi copiilor ai căror părinţi sunt fie 
solicitanţi de azil, fie refugiaţi, fie imigranţi ilegali, pentru ca aceşti copii să se poată 
bucura de drepturile lor, indiferent de statutul părinţilor şi să nu trebuiască să 
suporte efectele negative ale unei situaţii pentru care nu sunt responsabili şi pentru ca 
nevoile lor speciale să fie luate în considerare;

Or. en
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Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 27
(Amendament de compromis care înlocuie�te amendamentele 207 �i 208)
Punctul 35

35. atrage atenţia asupra situaţiei copiilor neînsoţiţi de adulţi sau apatrizi, precum şi a 
copiilor neînregistraţi la naştere, care sunt expuşi în mod special riscurilor, şi invită 
statele membre să ia măsuri specifice avându-se întotdeauna în vedere interesul 
superior al copilului, aşa cum este definit, în special, de Convenţia ONU privind 
drepturile copilului şi de către Înaltul Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi;

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 28
(Compromise amendment replacing Amendments 215, FEMM 37, EMPL 16)
Punctul 35a (nou)

ACEST AMENDAMENT VA FI DISPONIBIL NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
ÎNAINTE DE VOT 

Or. en

Amendament de compromis depus de Roberta Angelilli

Amendamentul de compromis 29
(Compromise amendment replacing Amendments EMPL 44, DEVE 17, 19)
Punctul 35b (nou)

ACEST AMENDAMENT VA FI DISPONIBIL NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
ÎNAINTE DE VOT 

Or. en
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