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Predlog resolucije

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 1
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 13, 14, 15)
Uvodna izjava B

B. ker je v skladu s členom 24 Listine o temeljnih pravicah in členom 12 Konvencije ZN 
o otrokovih pravicah pomembno, da se vsem otrokom zagotovi pravica do 
„sodelovanja“, da se vedno upoštevajo njihove izkušnje in mnenja v zvezi z vsemi 
vprašanji, ki jih zadevajo, pri čemer je treba ustrezno upoštevati starost, zrelost in 
intelektualno razvitost otroka, ker je ta pravica absolutna in se je ne sme omejiti in 
ker je treba najti način za sporazumevanje z vsemi otroki, tudi z otroki, ki se izražajo 
tako, da jih odrasli težko razumejo, na primer zelo majhnimi otroki, invalidnimi 
otroki in otroki, ki govorijo drug jezik,

Or. en
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Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 2
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 27)
Odstavek 1 a (novo)

1a. pozdravlja odločitev medvladne konference z 19. oktobra 2007, da se pravice otrok 
vključi med cilje Evropske unije v lizbonski pogodbi ter se tako zagotovi novo 
pravno podlago za pravice otrok;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 3
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 29, 30, 31, 32)
Odstavek 3

3. pozdravlja forum, ki ga je ustanovila Komisija in ki združuje predstavnike držav 
članic, Evropskega parlamenta in Komisije, nevladnih organizacij, nacionalnih in
mednarodnih organizacij, ki so dejavne na področju otrokovih pravic, ter otroke; glede 
na to, da bi sodelovanje otrok moral biti eden izmed glavnih ciljev foruma, poziva 
Komisijo, naj zagotovi sodelovanje otrok in varuha otrokovih pravic v državah 
članicah, pa tudi starševskih in družinskih združenj;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 4
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 33, 34, 35, 36, 37)
Odstavek 4

4. poziva Komisijo, da predloži predlog o vzpostavitvi posebne proračunske postavke za 
otrokove pravice, ki bi omogočila financiranje dela za izvrševanje sporočila Komisije 
s 4. julija 2006 "Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti“ (KOM(2006)0367) in 
(črtano) projektov, namenjenih izrecno otrokom, kot je evropski sistem hitrega 
opozarjanja ugrabitve otrok, ter usklajevalnega organa, v katerega bi bili vključeni 
predstavniki osrednjih organov držav članic ter bi bil pooblaščen za zmanjšanje 
števila ugrabitev otrok; proračunska postavka bi morala vključevati tudi subvencije 
za mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju, in zagotoviti 
sodelovanje otrok pri izvrševanju tega sporočila in teh projektov;
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Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 5
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 41, 42, 43)
Odstavek 5

5. pozdravlja ustanovitev medsektorske skupine s strani Komisije in imenovanje 
koordinatorja za pravice otrok ter želi vzpostavitev enote za usklajevanje tudi v 
Evropskem parlamentu v skladu z določbami lizbonske pogodbe, da deluje v povezavi 
z medsektorsko skupino Komisije, da se povežejo in racionalizirajo vse pobude in 
parlamentarne dejavnosti v zvezi s otrokovimi pravicami; meni, da bi te strukture med 
drugim morale zagotoviti omrežje za izmenjavo informacij in dobrih praks v zvezi z 
nacionalnimi strateškimi načrti o otrocih, ki jih izvajajo nekatere države članice;
poziva, da te strukture vzpostavijo neposreden stik z organizacijami, ki jih vodijo 
otroci in mladi, da se razvije, izvaja, spremlja ter zagotavlja pomembno in 
učinkovito sodelovanje otrok pri odločanju, ki jih zadeva;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 6
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 44, 45, 47)
Odstavek 6

6. z zanimanjem pričakuje objavo dokumenta Komisije o posvetovanju po letu 2008, 
katerega cilj je določiti glavne prednostne naloge prihodnjega ukrepanja EU na 
področju otrokovih pravic ter študije Komisije, ki ocenjuje vpliv sedanjih ukrepov 
EU v zvezi z otrokovimi pravicami, z namenom sprejetja bele knjige, in jo poziva, da 
upošteva rezultate posvetovanja, ki sta ga organizaciji Save the Children in Plan 
International v začetku leta 2007 izvedli s tisoč otroki in ki je pokazalo, da so 
prednostna vprašanja nasilje nad otroki, diskriminacija, socialna izključenost in 
rasizem, vpliv droge, alkohola in kajenja, prostitucija in trgovina z ljudmi ter 
varovanje okolja1; poleg teh posebnih prednostnih vprašanj mora biti splošen cilj 
strategije tudi pravica otrok do sodelovanja in vpliva; zato poziva Komisijo, da 
razvije postopek, v katerem bodo lahko vse vključene zainteresirane strani, vključno 
z otroki, sodelovale pri posvetovanju, ki bo omogočilo vzpostavitev strategije EU o 
otrokovih pravicah;

Or. en
                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 7
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 51, 52, 53)
Odstavek 8

8. poziva Komisijo, Agencijo za temeljne pravice in države članice, da si v sodelovanju z 
ustreznimi agencijami ZN, mednarodnimi organizacijami in raziskovalnimi središči 
prizadevajo za izboljšanje zbiranja primerljivih statističnih podatkov v zvezi s 
položajem otrok v Evropski uniji in po potrebi poskrbijo za širitev mandata Eurostata, 
da se zagotovi razvoj in vključitev večjega števila kazalnikov, ki so posebej povezani 
z otroki, denimo o otroški revščini in družbeni izključenosti; zagotoviti je treba 
sodelovanje otrok pri zbiranju podatkov;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 8
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 54, 55)
Odstavek 8 a (novo)

8a. šteje za izredno pomembno, da se informacije o otrokovih pravicah otrokom 
sporočajo na otroku prijazen način in z ustreznimi sredstvi; poziva Komisijo, naj
- razvije učinkovita komunikacijska orodja, vključno z otroku prijazno spletno 
stranjo, in tako spodbudi delo EU glede otrokovih pravic;
- ustanovi stalni in skupni informacijski sistem, da izboljša znanje o položaju otrok v 
EU;
- vzpostavi in spodbuja občasne in redne podatkovne kanale o položaju otrok v EU, 
kot so statistična poročila, študije ter izmenjave informacij in dobrih praks;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 9
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 57, 58, 59, 60)
Odstavek 9

9. poziva k temu, da se predvidi pristop EU h Konvenciji Združenih narodov o 
otrokovih pravicah in dvema izbirnima protokoloma h konvenciji, pa tudi h 
konvencijam Sveta Evrope v zvezi s pravicami otrok, vključno z Evropsko konvencijo 
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o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter h konvencijam o 
uresničevanju otrokovih pravic, o posvojitvi otrok, o izkoriščanju in spolnih zlorabah, 
ter upa, da bo Svet sprejel načelno stališče, da se EU v prihodnosti omogoči 
sodelovanje pri pogajanjih glede prihodnjih konvencij, (črtano) zlasti v zvezi z 
otrokovimi pravicami;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 10
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 61, 62, 63)
Odstavek 11

11. obžaluje, da vse države članice še niso imenovale varuha otrokovih pravic, k čemur je 
pozval odbor ZN o otrokovih pravicah, da se spodbuja varovanje otrokovih pravic in 
nadaljnje izvrševanje Konvencije ZN o otrokovih pravicah iz leta 1989, in poziva 
tiste države članice, ki tega še niso storile, da to storijo čim prej; meni, da mora EU 
nameniti finančna sredstva evropski mreži varuhov pravic otrok (ENOC), da bo 
lahko mreža bolj dejavno in širom EU obravnavala vprašanja, ki so povezana s 
pravicami otrok;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 11
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 
FEMM 12)
Odstavek 12

12. potrjuje, da ni nobena oblika nasilja nad mladoletniki v kakršnem koli okolju, 
vključno z domom, opravičljiva, ter jo je treba obsoditi in zato poziva k vseevropski 
zakonodaji, ki prepoveduje vse oblike nasilja, spolnega nasilja, poniževalnega 
kaznovanja in škodljivih tradicionalnih praks; obsoja vse oblike nasilja nad otroki, 
vključno s fizičnim, psihičnim in spolnim nasiljem, kot so mučenje, zloraba in 
izkoriščanje, ugrabitev, trgovina ali prodaja otrok in njihovih organov, nasilje v 
družini, otroška pornografija, otroška prostitucija, pedofilija ali škodljive 
tradicionalne prakse, na primer pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne 
poroke in zločini iz časti; opozarja na priporočila iz študije generalnega sekretarja 
Združenih narodov o nasilju nad otroki v zvezi s preprečevanjem vseh oblik nasilja 
nad otroki in odzivom nanje – zlasti priznava, da je treba prednostno obravnavati 
preventivno politiko ter okrepiti socialne službe, s poudarkom zlasti na družinski 
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mediaciji, da je treba okrepiti odziv na storjeno nasilje v smislu podpore žrtvam, 
določiti odgovornost storilcev ter okrepiti zbiranje in analizo podatkov v zvezi s to 
prikrito težavo; poziva k spodbujanju ozaveščanja, informacijskih in izobraževalnih 
kampanj ter dejavnosti usposabljanja za strokovne skupine, ki delajo z otroki in 
zanje, vse v okviru politike preprečevanja nasilja nad otroki;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 12
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 87, 88, 89, 90, 124, 125, 
127)
Odstavek 13

TA SPORAZUMNI PREDLOG SPREMEMBE BO PRED GLASOVANJEM NA 
VOLJO LE V ANGLEŠČINI

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 13
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 91, FEMM 23, JURI 1)
Odstavek 13 a (novo)

13a. poziva tudi Komisijo, da podpre hitro ratifikacijo protokola h Konvenciji ZN o 
otrokovih pravicah o prodaji in prostituciji otrok in otroški pornografiji, ki ga je 
sprejela generalna skupščina ZN 25. maja 2000, ter izbirnega protokola o 
sodelovanju otrok v oboroženih spopadih;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 14
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 94, FEMM 23, CULT 18)
Odstavek 14

14. poziva Komisijo, naj nemudoma izvede oceno nacionalnih izvedbenih ukrepov v 
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zvezi z okvirnim sklepom Sveta 2004/68/PNZ z 22. decembra 2003 o boju proti 
spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji, da se predlaga takojšnja 
sprememba nacionalnih določb, ki so v nasprotju s tem sklepom, ter podpira zavezo 
Komisije, ki skupaj z glavnimi družbami, ki izdajajo kreditne kartice, preučuje 
tehnične možnosti za izključitev spletnih strani, ki prodajajo material z otroško 
pornografijo prek elektronskih sredstev, iz spletnega plačilnega sistema, ali uvedbo 
drugih omejitev; prav tako poziva druge gospodarske subjekte, kot so banke, 
menjalnice, ponudniki internetnih storitev in upravljavci iskalnikov, da dejavno 
sodelujejo pri boju proti otroški pornografiji in drugim oblikam komercialnega 
izkoriščanja otrok; v zvezi s sprejetjem nove direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah poziva Svet in Komisijo, da prepovesta otroško pornografijo ter nasilje nad 
otroki v vseh avdiovizualnih medijskih storitvah; meni, da mora biti ena od 
temeljnih prednostnih nalog Komisije krepitev čezmejnih ukrepov proti otroškim 
pornografskim internetnim stranem ter izboljšanje sodelovanja med javnimi organi 
in organi zasebnega sektorja, da se odstranijo nezakonite internetne strani;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 15
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 96, 97, 98, 99, 100, 101)
Odstavek 15

15. v interesu varstva otrokovih pravic priporoča ustanovitev ustreznega, (črtano)
učinkovitega in sorazmernega sistema za urejanje, v dogovoru s ponudniki dostopa, 
mediji (zasebne in javne televizije, oglaševalske agencije, novinarji, videoigre,
mobilna telefonija in internet) ter industrijo, katerega cilj je zlasti prepoved prenosa 
škodljivih podob in vsebin (vključno s pojavom elektronskega nadlegovanja) ter 
trženja nasilnih videoiger, ki škodijo psihofizičnemu razvoju otroka, če spodbujajo 
nasilje in seksizem; z zaskrbljenostjo opozarja na vedno večjo težavo izmenjave 
večpredstavnostnih sporočil (MMS) s pornografskimi podobami ali podobami v zvezi 
z zlorabo otrok; izraža svojo podporo za varnejši internetni program v zvezi z 
izvajanjem operativnih in tehničnih ukrepov za spodbujanje varnejše uporabe 
interneta, zlasti s strani otrok; v tem okviru poziva tudi države članice in ponudnike 
internetnih storitev ter družbe, ki upravljajo iskalnike, in policijo, da uporabljajo 
tehnologijo za blokiranje, s katero internetnim uporabnikom preprečijo dostop do 
nezakonitih strani, povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok, in preprečijo dostop 
javnosti do gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok;

Or. en
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Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 16
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 105, 106)
Odstavek 15 a (novo)

15a. poziva države članice, da postrožijo nadzor nad vsebino televizijskih programov, ki 
se predvajajo v času največjega števila otroških gledalcev, ter pripomorejo k 
starševskemu nadzoru z zagotavljanjem ustreznih in enotnih informacij o 
televizijskih programih; poudarja, da informacijska tehnologija otrokom daje nove 
možnosti za dostop do televizijskih programov v vsakem času, s katerega koli 
računalnika z internetnim dostopom; opozarja, da je treba z večjo pozornostjo 
revidirati neomejeno pravico sredstev javnega obveščanja, da imajo dostop do otrok, 
in pravice otroka, da ima neomejen dostop do sredstev javnega obveščanja;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 17
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 107, 108, 109, 110, 111, 
112)
Odstavek 16

16. poziva države članice ter Komisijo, v njeni bodoči strategiji, k oblikovanju celovitega 
načrta za preprečevanje kriminala med mladoletniki in pojava nadlegovanja v šoli ter 
drugega škodljivega ravnanja, zlasti pa specifične težave mladostniških tolp, ki bi 
povezal zlasti družine in šole ter socialne službe, ki bi pomagale družinam, in mlade, 
s poudarkom na zagotavljanju priložnosti in spodbujanju dejavnega sodelovanja 
mladih v družbi; priporoča izmenjavo dobre prakse med državami članicami;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 18
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 119, 120)
Odstavek 18

18. zahteva, da se spolni turizem, ki vključuje otroke, obravnava kot kaznivo dejanje v 
vseh državah članicah in da ga ureja kazensko pravo, ki ni vezano na državno ozemlje;
poziva, da se vsakega državljana EU, ki stori kaznivo dejanje v tretji državi, 
obravnava v okviru enotnega sklopa kazenskega prava, ki ni vezano na državno 
ozemlje in ki veljajo po vsej EU, v skladu z izbirnim Protokolom h Konvenciji ZN o 
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otrokovih pravicah o prodaji in prostituciji otrok in otroški pornografiji; poziva, da 
Europol dobi pooblastila za sodelovanje s policijski silami držav članic in držav, ki jih 
zadeva tovrstni turizem, za sprožanje preiskav za ugotavljanje, kdo so storilci takšnih 
kaznivih dejanj in s tem namenom poziva k ustanovitvi mesta evropskega uradnika 
za zveze; poziva k ustreznim ukrepom za rehabilitacijo in družbeno vključitev žrtev 
spolnega izkoriščanja, ki so osvobojene svojih izkoriščevalcev; poziva tudi k 
celovitejši informiranosti o spolnem turizmu, ki vključuje otroke, v državah 
članicah;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 19
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 130, 132)
Odstavek 19

19. poziva, da se za mladoletnike sorazmerno glede na resnost storjenega prekrška 
predvidijo kazni, ki nadomeščajo zaporne kazni, kot so družbeno koristna dela za 
mlade, in da se v vseh primerih zagotovijo ukrepi za prevzgojo za njihovo prihodnjo 
vključitev v socialno in poklicno okolje ob upoštevanju potrebe po seznanjanju 
mladoletnikov z njihovimi pravicami in dolžnostmi, pri čemer je treba ukrep 
pridržanja mladoletnih storilcev uporabiti le kot zadnjo možnost in za čim krajši čas;
poziva tudi k izobraževalnim ukrepom za zagotovitev prihodnje vključitve v socialno 
in poklicno okolje; meni, da mora biti cilj ukrepov prevzgoje med drugim, da 
mladim zagotovijo znanje in sredstva, ki jih potrebujejo za obvladovanje dejanskih 
razmer, v katerih morajo živeti, kar pomeni, da jim je treba pojasniti njihovo 
odgovornost do spoštovanja pravic drugih ter njihovo odgovornost do upoštevanja 
predpisov in pravil, ki jih določa družba; meni, da je za to, da se mladi lahko 
razvijejo v odgovorne posameznike, bistveno, da se jih vključi in se jim zagotovi 
pravica do vpliva na svoje razmere in vprašanja, ki jih zadevajo;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 20
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 133, 141)
Odstavek 19 a (novo)

TA SPORAZUMNI PREDLOG SPREMEMBE BO PRED GLASOVANJEM NA 
VOLJO LE V ANGLEŠČINI
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Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 21
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 146, 148)
Odstavek 22

22. opozarja, da v Evropski uniji 19 % otrok živi pod pragom revščine, zato je treba 
predvideti primerne ukrepe pomoči, prilagojene potrebam otrok, zlasti za njihove 
družine, ter poziva države članice, da sprejmejo ambiciozne in uresničljive cilje za 
zmanjšanje – in končno izkoreninjenje – revščine otrok;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 22
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 171, 172, 173, AFET 34)
Odstavek 27

27. meni, da mora si mora EU postaviti kot cilj zagotavljanje, da v EU ne bo 
brezdomnih otrok ali otrok z ulice; zahteva, da se predvidijo ustrezni in ciljno 
usmerjeni ukrepi za pomoč brezdomnim otrokom in otrokom z ulice, ker je večina 
teh otrok zelo travmatiziranih in socialno izključenih, nimajo dostopa do 
formalnega izobraževanja ali zdravstvenega varstva, so zlasti izpostavljeni 
nevarnosti trgovine z ljudmi (kot je denimo prostitucija, trgovina z organi in 
nezakonite posvojitve) zasvojenosti z drogami in kriminala, ali so pogosto prisiljeni 
beračiti; poziva Komisijo in države članice, naj težave več tisoč otrok z ulice, in 
otrok, ki so prisiljeni v beračenje, priznajo kot resno socialno vprašanje in vprašanje 
človekovih pravic, ter poziva države članice, naj uvedejo sankcije za tiste, ki so 
odgovorni za razvrednotenje otrok, prisiljenih v beračenje;

Or. en
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Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 23
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 177, 178)
Odstavek 29

29. želi preučiti možnost oblikovanja instrumenta Skupnosti glede posvojitev, ki bo razvit 
v skladu s konvencijo ZN o otrokovih pravicah in drugimi pomembnimi 
mednarodnimi standardi, s katerim se bo izboljšala kakovost varstva v zvezi z 
informacijskimi storitvami, pripravo mednarodnih posvojitev, obdelavo vlog za 
mednarodne posvojitve in storitvami po posvojitvi, ob upoštevanju dejstva, da vse 
mednarodne konvencije v zvezi z zaščito otrokovih pravic zapuščenim otrokom ali 
sirotam priznavajo pravico do družine in zaščite;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 24
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 180, 182, 183)
Odstavek 30

TA SPORAZUMNI PREDLOG SPREMEMBE BO PRED GLASOVANJEM NA 
VOLJO LE V ANGLEŠČINI

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 25
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 186, 187, 188, 189, 192)
Odstavek 32

32. poziva, da se vprašanja v zvezi z diskriminacijo, socialno raznolikostjo, poučevanjem 
strpnosti v šolah, izobraževanjem v zvezi z zdravim življenjem in prehrambeno 
vzgojo, preprečevanjem zlorabe alkohola, drug, zdravil in psihotropnih snovi ter 
drugih opojnih substanc ter ustreznim izobraževanjem v zvezi s spolnim zdravjem
rešujejo odločneje;

Or. en
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Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 26
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 196, 197, 198)
Odstavek 33

33. poziva, da se v skladu z največjimi koristmi otroka nameni posebna pozornost 
položaju otrok beguncev, prosilcev za azil in priseljencev, ter otrok, katerih starši so 
prosilci za azil, begunci ali nezakoniti priseljenci, da bodo lahko ti otroci uveljavljali 
svoje pravice ne glede na pravni status njihovih staršev in da ne bodo trpeli zaradi 
negativnih posledic položaja, za katerega niso odgovorni, ter da se obravnavajo 
njihove posebne potrebe;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 27
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 207, 208)
Odstavek 35

35. opozarja na dejstvo, da so izpostavljeni zlasti otroci brez spremstva staršev, otroci 
brez državljanstva ali otroci, ki ob rojstvu niso bili registrirani, in poziva države 
članice, da sprejmejo posebne ukrepe na podlagi zagotavljanja največjih koristi za 
posameznega otroka, kot to določata zlasti konvencije ZN o otrokovih pravicah in 
Visoki komisariat Združenih narodov za begunce;

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 28
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 215, FEMM 37, EMPL 
16)
Odstavek 35 a (novo)

TA SPORAZUMNI PREDLOG SPREMEMBE BO PRED GLASOVANJEM NA 
VOLJO LE V ANGLEŠČINI

Or. en
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Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Sporazumni predlog spremembe 29
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb EMPL 44, DEVE 17, 19)
Odstavek 35 b (novo)

TA SPORAZUMNI PREDLOG SPREMEMBE BO PRED GLASOVANJEM NA 
VOLJO LE V ANGLEŠČINI

Or. en
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