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Návrh uznesenia

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 13, 14, 15)
Odôvodnenie B

B. keďže v súlade s článkom 24 Charty základných práv a s článkom 12 Dohovoru OSN 
o právach dieťaťa je dôležité zaručiť všetkým deťom právo na „účasť“ v snahe 
systematicky zohľadňovať ich skúsenosti a názory súvisiace so všetkými otázkami, 
ktoré sa ich dotýkajú, pričom by sa im mala venovať patričná pozornosť 
zodpovedajúca veku, vyspelosti a duševnému vývoju dieťaťa; keďže toto právo je 
absolútne a nemôže byť obmedzené, a keďže je potrebné nájsť spôsoby 
komunikácie so všetkými deťmi, aj s deťmi, ktoré sa vyjadrujú spôsobom pre 
dospelých ťažko zrozumiteľným, napríklad veľmi malými deťmi, postihnutými 
deťmi a deťmi, ktoré hovoria iným jazykom,

Or. en
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 27)
Odsek 1a (nový)

1a. víta rozhodnutie medzivládnej konferencie z 19. októbra 2007 začleniť práva detí 
ako jeden z cieľov Európskej únie do Lisabonskej zmluvy, a tak zabezpečiť nový 
právny základ pre práva detí;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 29, 30, 31, 32)
Odsek 3

3. víta skutočnosť, že Komisia vytvorila fórum združujúce predstaviteľov členských 
štátov, Európskeho parlamentu a Komisie, mimovládnych organizácií (MVO), 
národných a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, a samotné 
deti; keďže účasť detí by sa mala považovať za jeden z hlavných cieľov fóra, vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila účasť detí, ako aj ombudsmanov pre práva detí v 
členských štátoch, a tiež združení rodičov a rodín;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 33, 34, 35, 36, 37)
Odsek 4

4. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zriadenie osobitnej rozpočtovej položky pre 
oblasť práv dieťaťa, ktorá by umožnila financovať realizáciu oznámenia Komisie zo 
4. júla 2006 s názvom K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa (KOM(2006)0367), 
projekty zamerané na deti, ako napríklad európsky systém rýchleho varovania 
týkajúci sa únosov detí, a koordinačný orgán tvorený zástupcami ústredných 
orgánov členských štátov, ktorý bude poverený tým, aby znížil počet prípadov únosov 
detí; rozpočtová položka by mala zahŕňať aj dotácie pre siete mimovládnych 
organizácií pôsobiacich v tejto oblasti a zabezpečiť účasť detí na realizácii 
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uvedeného oznámenia a projektov;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 41, 42, 43)
Odsek 5

5. víta krok Komisie, ktorým vytvorila koordinačné oddelenie a ustanovila koordinátora 
pre oblasť práv dieťaťa, a praje si, aby takéto koordinačné oddelenie bolo zriadené aj 
v rámci Európskeho parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy a aby úzko 
spolupracovalo s oddelením Komisie s cieľom prepojiť a zracionalizovať všetky 
iniciatívy a činnosti Parlamentu v oblasti práv detí; zastáva názor, že tieto štruktúry by 
mali taktiež zabezpečiť sieť na výmenu informácií a osvedčených postupov v 
súvislosti s národnými strategickými plánmi týkajúcimi sa detí, ktoré realizujú 
niektoré členské štáty; žiada, aby tieto štruktúry nadviazali priamy kontakt 
s organizáciami vedenými mládežou a deťmi s cieľom rozvíjať, realizovať, 
monitorovať a zabezpečovať zmysluplnú a účinnú účasť detí na rozhodovaní 
o všetkom, čo sa ich týka;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 44, 45, 47)
Odsek 6

6. so záujmom očakáva na rok 2008 plánované zverejnenie štúdie Komisie, ktorá má 
vyhodnotiť vplyv jestvujúcich činností EÚ na práva detí, a konzultačného dokumentu 
Komisie, cieľom ktorého je definovať hlavné priority budúcich činnosti EÚ v oblasti 
práv dieťaťa, s úmyslom prijať bielu knihu, a vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy 
výsledky konzultácie, ktorú organizácie Save the Children a Plan international 
uskutočnili v spolupráci s tisíckou detí začiatkom roku 2007 a ktorá ukázala, že medzi 
témy s najvyššou prioritou zaradili deti násilie, ktoré sa na nich pácha, diskrimináciu, 
sociálne vylúčenie a rasizmus, ktorého sú obeťami, vplyv užívania drog, alkoholu a 
fajčenia, prostitúciu a obchodovanie s deťmi, takisto ako aj ochranu životného 
prostredia1; okrem týchto špecifických prioritných oblastí musí byť komplexným 

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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cieľom danej stratégie právo detí na účasť a vplyv; vyzýva preto Komisiu, aby 
vypracovala postup, v rámci ktorého sa budú môcť všetky zainteresované strany 
vrátane detí zúčastniť na konzultáciách vedúcich k vytvoreniu stratégie EÚ o
právach detí;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 51, 52, 53)
Odsek 8

8. žiada Komisiu, Agentúru pre základné práva a členské štáty, aby v spolupráci 
s príslušnými agentúrami OSN, medzinárodnými organizáciami a výskumnými 
centrami pracovali na zlepšovaní zhromažďovania porovnateľných štatistických 
údajov o situácii detí v rámci EÚ, pričom by sa v prípade potreby právomoci 
Eurostatu rozšírili tak, aby sa vypracoval a zvýšil počet ukazovateľov týkajúcich sa 
osobitne detí, napr. v oblasti detskej chudoby a sociálneho vylúčenia; mala by sa 
zabezpečiť účasť detí na zhromažďovaní údajov;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 54, 55)
Odsek 8a (nový)

8a. považuje za veľmi dôležité, aby sa informácie o právach detí podávali deťom 
vhodným spôsobom a primeranými prostriedkami; vyzýva Komisiu, aby:
— vypracovala účinné komunikačné nástroje, vrátane internetovej stránky vhodnej 
pre deti, na propagáciu práce EÚ v oblasti práv detí;
— zriadila stály a spoločný informačný systém s cieľom zlepšiť vedomosti o situácii 
detí v EÚ;
— vytvorila a podporovala pravidelné a stále informačné kanály o situácii detí v EÚ, 
ako napríklad štatistické správy, štúdie a výmeny informácií a osvedčených 
postupov;

Or. en



AM\698570SK.doc 5/13 PE398.501v01-00

SK

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 57, 58, 59, 60)
Odsek 9

9. žiada, aby sa uvažovalo o pristúpení EÚ k Dohovoru OSN o právach dieťaťa a k 
obom jeho opčným protokolom, ako aj k dohovorom Rady Európy týkajúcim sa práv 
detí, vrátane Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a 
k dohovorom o výkone práv detí, o adopcii, o vykorisťovaní alebo o pohlavnom 
zneužívaní detí, a žiada, aby Rada prijala zásadné stanovisko, na základe ktorého by sa 
EÚ mohla v budúcnosti zúčastňovať na rokovaniach o dohovoroch zameraných najmä 
na práva detí;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 61, 62, 63)
Odsek 11

11. považuje za poľutovaniahodné, že nie všetky členské štáty zriadili funkciu 
ombudsmana pre práva detí, ako to požaduje Výbor OSN pre práva dieťaťa, na 
podporu dodržiavania práv detí a na dôslednejšiu realizáciu Dohovoru OSN o 
právach dieťaťa z roku 1989, a vyzýva členské štáty, ktoré túto funkciu ešte 
nevytvorili, aby tak urobili čo najskôr; domnieva sa, že EÚ by mala Európskej sieti 
ombudsmanov pre deti (ENOC) poskytnúť finančné zdroje, aby sa táto sieť mohla 
intenzívnejšie a v rámci celej EÚ zaoberať otázkami, ktoré sa týkajú práv dieťaťa;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, FEMM 12)
Odsek 12

12. potvrdzuje, že žiadne formy násilia páchaného na deťoch v akomkoľvek prostredí, 
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vrátane domáceho, nemožno ospravedlniť a je nutné ich odsúdiť, a preto požaduje 
celoeurópske právne predpisy zakazujúce všetky formy násilia, sexuálneho 
zneužívania, ponižujúceho trestania a škodlivých tradičných praktík; odsudzuje 
všetky formy násilia na deťoch vrátane telesného, psychického a sexuálneho 
násilia, ako je napríklad mučenie, zneužívanie a vykorisťovanie detí, únosy detí, 
obchodovanie s deťmi alebo predaj detí a ich orgánov, domáce násilie, detská 
pornografia, detská prostitúcia, pedofília a tradičné škodlivé praktiky, napr. 
zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov, vynútené manželstvá a zločiny cti;
pripomína (vypustenie) odporúčania predložené v štúdii generálneho tajomníka OSN 
o násilí páchanom na deťoch spočívajúce v prevencii a reakcii na všetky formy 
násilia páchaného na deťoch – predovšetkým uznáva potrebu uprednostniť 
preventívne politiky a podporiť sociálne služby s osobitným zreteľom na mediačné 
služby pre rodiny, posilniť reakcie na spáchané násilie v zmysle podpory obetí, brať 
páchateľov na zodpovednosť a zintenzívniť zhromažďovanie a analýzu údajov 
o tomto skrytom probléme; požaduje, aby sa v rámci politík na predchádzanie 
násiliu voči deťom podporovali kampane na zvýšenie povedomia, informačné 
a vzdelávacie kampane a budovanie kapacít pre profesionálne skupiny pracujúce 
s deťmi a pre deti;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 87, 88, 89, 90, 124, 125, 127)
Odsek 13

TENTO KOMPROMISNÝ POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH BUDE 
PRED HLASOVANÍM K DISPOZÍCII LEN V ANGLIČTINE

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 91, FEMM 23, JURI 1)
Odsek 13a (nový)

13a. taktiež vyzýva Komisiu, aby podporila rýchlu ratifikáciu protokolu k Dohovoru OSN 
o právach dieťaťa, ktorý sa týka predaja detí, detskej prostitúcie a detskej 
pornografie a ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo 25. mája 2000, a opčného 
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protokolu o účasti detí v ozbrojených konfliktoch;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 94, FEMM 23, CULT 18)
Odsek 14

14. vyzýva Komisiu, aby okamžite pristúpila k hodnoteniu vnútroštátnych vykonávacích 
opatrení v súvislosti s rámcovým rozhodnutím Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 
2003 o boji proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii1 s cieľom 
predložiť návrh na okamžitú zmenu a doplnenie vnútroštátnych ustanovení, ktoré 
sú v rozpore s týmto rozhodnutím, a podporuje činnosť Komisie, ktorá na základe 
dohody s významnými  spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty hodnotí technické 
možnosti vylučovať z elektronického platobného systému internetové stránky, ktoré 
umožňujú elektronický predaj materiálov týkajúcich sa detskej pornografie, alebo 
zaviesť iné obmedzenia; vyzýva tiež ostatné hospodárske subjekty ako banky, 
zmenárne, poskytovateľov internetových služieb a prevádzkovateľov vyhľadávačov, 
aby sa aktívne zapojili do snahy o boj proti detskej pornografii a iným formám 
komerčného vykorisťovania detí; vyzýva Radu a Komisiu, aby so zreteľom na 
prijatie novej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách vydali zákaz detskej 
pornografie a násilia na deťoch vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách; 
domnieva sa, že jednou zo základných priorít Komisie by malo byť posilnenie 
cezhraničných operácií proti internetovým stránkam s detskou pornografiou a 
zlepšenie spolupráce medzi verejnými orgánmi a subjektmi súkromného sektora s 
cieľom presadiť záväzok zastaviť činnosť nezákonných internetových stránok;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 96, 97, 98, 99, 100, 101)
Odsek 15

15. požaduje, aby sa v záujme ochrany práv detí a na základe dialógu s poskytovateľmi 
prístupových práv, médiami (verejné a súkromné televízne spoločnosti, reklamné 
spoločnosti, tlač, videohry, mobilné telefóny a internet) a priemyselnými odvetviami 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2004, s. 44.
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vytvoril adekvátny (vypustenie), účinný a primeraný regulačný systém zameraný 
okrem iného na zakazovanie prenosu škodlivých záberov a obsahov (vrátane 
virtuálneho obťažovania), ako aj obchodovania s videohrami násilného charakteru, 
ktoré, nakoľko podporujú násilie a sexizmus, môžu škodiť fyzickému a psychickému 
vývinu detí; so znepokojením navyše poukazuje na rastúci problém výmeny 
pornografických materiálov a materiálov týkajúcich sa zneužívania detí 
prostredníctvom MMS správ; vyjadruje podporu programu bezpečnejšieho 
internetu, ktorý sa týka realizácie operačných a technických opatrení na presadenie 
bezpečnejšieho používania internetu, a to najmä deťmi; v tejto súvislosti tiež vyzýva 
členské štáty a poskytovateľov internetových služieb, aby v spolupráci 
s prevádzkovateľmi vyhľadávačov a políciou zaviedli blokovaciu technológiu, ktorá 
by užívateľom internetu zabránila v prístupe na nelegálne stránky týkajúce sa 
sexuálneho zneužívania detí a verejnosti by zabránila v prístupe k materiálu 
zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí; 

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 105, 106)
Odsek 15a (nový)

15a. vyzýva členské štáty, aby sprísnili svoj dohľad nad obsahom televíznych programov 
vysielaných v čase, kedy je počet detských divákov najvyšší, a aby pomáhali 
rodičovskej kontrole tým, že budú poskytovať primerané, homogénne informácie 
o televíznych programoch; zdôrazňuje, že informačná technológia poskytuje deťom 
ďalšie možnosti prístupu k televíznym programom v akomkoľvek čase z každého 
počítača s pripojením na internet; poukazuje na to, že je nutné venovať väčšiu 
pozornosť posúdeniu neobmedzeného práva masmédií na prístup k deťom a práva 
dieťaťa na plný prístup k masmédiám;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 107, 108, 109, 110, 111, 112)
Odsek 16

16. žiada členské štáty a Komisiu, aby v rámci svojej budúcej stratégie vypracovali 
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komplexný plán na prevenciu kriminality mládeže a šikanovania na školách, ďalších 
foriem škodlivého správania a špecifického problému mládežníckych gangov, do 
ktorého budú zapojené predovšetkým rodiny a školy, sociálne služby podporujúce 
rodiny, športové a mládežnícke centrá, samotní mladí ľudia, so zameraním na 
poskytovanie príležitostí a na ich aktívne zapojenie do spoločnosti; odporúča, aby sa 
členské štáty navzájom podelili o svoje osvedčené postupy;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 119, 120)
Odsek 18

18. žiada, aby sexuálna turistika, ktorá zahŕňa aj deti, bola považovaná za trestný čin vo 
všetkých členských štátoch a aby bola predmetom extrateritoriálnych trestnoprávnych 
predpisov; žiada, aby sa s akýmkoľvek občanom EÚ, ktorý spácha zločin v tretej 
krajine, nakladalo podľa jednotného súboru extrateritoriálnych trestnoprávnych 
predpisov platných v celej EÚ v súlade s opčným protokolom k Dohovoru OSN 
o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii; žiada, aby 
bol Europolu poskytnutý mandát na spoluprácu s policajnými zbormi členských štátov 
a krajín, ktorých sa týka tento druh cestovného ruchu, aby bolo možné viesť 
vyšetrovania zamerané na odhaľovanie páchateľov týchto trestných činov a v tejto 
súvislosti vyzýva na vytvorenie postov európskych styčných úradníkov; požaduje 
príslušné opatrenia na rehabilitáciu a integráciu obetí sexuálneho vykorisťovania, 
ktoré boli oslobodené od svojich vykorisťovateľov, do spoločnosti; žiada tiež 
komplexnejšie informácie o sexuálnej turistike za deťmi v členských štátoch;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 130, 132)
Odsek 19

19. žiada, aby sa pre maloletých zaviedli primerane podľa závažnosti spáchaného činu 
tresty nahrádzajúce uväznenie a aby sa zaručila existencia reedukačných opatrení, ako 
napríklad všeobecne prospešných prác mládeže, na ich budúcu reintegráciu do 
spoločnosti a do zamestnania, berúc do úvahy potrebu vštepiť maloletým to, že sú 
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nositeľmi práv a zároveň aj povinností, pričom podotýka, že zadržiavanie mladistvých 
páchateľov by malo byť len krajným riešením a trvať čo najkratšiu dobu; požaduje 
tiež výchovné opatrenia na zabezpečenie spoločenskej a pracovnej reintegrácie; 
domnieva sa, že reedukačné opatrenia by sa okrem iného mali zameriavať na to, 
aby mladému človeku poskytli vedomosti a nástroje potrebné na riešenie skutočnej 
situácie, v ktorej musí žiť, čo znamená dať mu zodpovednosť za rešpektovanie práv 
druhých, ako aj za dodržiavanie zákonov a pravidiel stanovených spoločnosťou; 
považuje za zásadné pre možnosť rozvoja mladých ľudí na zodpovedné osoby, aby 
sa zapojili a aby mali právo ovplyvňovať svoju vlastnú situáciu a otázky, ktoré sa ich 
dotýkajú;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 133, 141)
Odsek 19a (nový)

TENTO KOMPROMISNÝ POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH BUDE 
PRED HLASOVANÍM K DISPOZÍCII LEN V ANGLIČTINE

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 146, 148)
Odsek 22

22. upozorňuje, že v rámci Európskej únie žije 19 % detí pod hranicou chudoby a že je 
preto nevyhnutné prijať náležité opatrenia pomoci zamerané na potreby detí vrátane 
opatrení na podporu ich rodín a vyzýva členské štáty, aby prijali ambiciózne 
a dosiahnuteľné ciele v oblasti znižovania – a prípadne odstránenia – detskej 
chudoby;

Or. en
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 171, 172, 173, AFET 34)
Odsek 27

27. domnieva sa, že EÚ by si mala stanoviť za cieľ zabezpečenie toho, aby na jej území 
neexistovali deti bez strechy nad hlavou alebo deti žijúce na ulici; žiada, aby boli 
prijaté vhodné a cielené opatrenia na pomoc deťom bez strechy nad hlavou a deťom z 
ulice, keďže väčšina z nich je silne traumatizovaná a sociálne vylúčená, nedostáva 
formálne vzdelanie ani zdravotnícku pomoc, je mimoriadne náchylná stať sa 
obeťou obchodovania s ľuďmi (ako napríklad prostitúcie, obchodovania s orgánmi 
a nelegálnej adopcie), drogovej závislosti či kriminality, a je často nútená žobrať; 
žiada Komisiu a členské štáty, aby problém tisícov detí na ulici a detí, ktoré sú 
nútené žobrať, uznali za vážny spoločenský problém v oblasti ľudských práv a 
zároveň vyzýva členské štáty, aby zaviedli postihy voči tým, ktorí sú zodpovední za 
poníženie detí, ktoré sú nútené žobrať;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 177, 178)
Odsek 29

29. želá si, aby sa preskúmala možnosť vypracovať nástroj na úrovni Spoločenstva 
týkajúci sa adopcie, ktorý by bol vypracovaný v súlade s Dohovorom OSN o právach 
dieťaťa a inými relevantnými medzinárodnými štandardmi a ktorý by zvýšil kvalitu 
starostlivosti týkajúcu sa informačných služieb, prípravy medzinárodných adopcií, 
spracúvania žiadostí o medzinárodné adopcie a postadopčných služieb, nakoľko 
všetky medzinárodné dohovory o ochrane práv dieťaťa priznávajú opusteným deťom a 
sirotám právo na rodinu a na ochranu;

Or. en
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 180, 182, 183)
Odsek 30

TENTO KOMPROMISNÝ POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH BUDE 
PRED HLASOVANÍM K DISPOZÍCII LEN V ANGLIČTINE

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 186, 187, 188, 189, 192)
Odsek 32

32. žiada konkrétnejšie riešenie otázok súvisiacich s diskrimináciou, so sociálnou 
diverzitou, s výučbou tolerancie v školách, so vzdelávaním v oblasti zdravého života, 
s náukou o stravovaní, prevenciou nadmerného požívania alkoholu, drog, liekov, 
psychotropných a iných intoxikačných látok a s vhodným vzdelávaním týkajúcim sa 
sexuálneho zdravia; 

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 196, 197, 198)
Odsek 33

33. žiada, aby sa osobitná pozornosť v najlepšom záujme detí venovala situácii detských 
utečencov, detí žiadajúcich o azyl a migrujúcich detí a detí, ktorých rodičia žiadajú o 
azyl alebo majú štatút utečencov alebo ilegálnych imigrantov, aby sa zabezpečilo, že 
môžu požívať svoje práva bez ohľadu na právny štatút svojich rodičov, že nebudú 
vystavované negatívnym dôsledkom situácie, za ktorú nenesú žiadnu zodpovednosť, a 
že sa riešia ich osobitné potreby;

Or. en
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 207, 208)
Odsek 35

35. upozorňuje na skutočnosť, že deti bez sprievodu rodičov, deti bez štátnej príslušnosti 
a deti, ktoré neboli pri pôrode zaregistrované, sú mimoriadne ohrozené, a žiada 
členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia na základe toho, čo je pre konkrétne 
dieťa najlepšie, a to v súlade s definíciou podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa a
Vysokého komisára OSN pre utečencov;

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 215, FEMM 37, EMPL 16)
Odsek 35a (nový)

TENTO KOMPROMISNÝ POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH BUDE 
PRED HLASOVANÍM K DISPOZÍCII LEN V ANGLIČTINE

Or. en

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberta Angelilli

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy EMPL 44, DEVE 17, 19)
Odsek 35b (nový)

TENTO KOMPROMISNÝ POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH BUDE 
PRED HLASOVANÍM K DISPOZÍCII LEN V ANGLIČTINE

Or. en
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