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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Směrem ke strategii EU o právech dítěte
(2007/2093(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 6 odst. 2 Smlouvy o EU,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 21. a 22. června 2007  
o reformě Smluv,

– s ohledem na znění budoucího článku 3 Smlouvy o EU, o němž rozhodla Evropská rada 
v Bruselu ve dnech 21. a 22. června 2007, v němž se prohlašuje, že „Unie bojuje proti 
diskriminaci a podporuje ochranu práv dítěte“, a dále se uvádí, že „i ve svých vztazích 
s okolním světem Unie přispívá k ochraně lidských práv, především práv dítěte“,

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady v Bruselu ve dnech 21. a 22. června 2007 učinit
právně závaznou Listinu základních práv, jejíž článek 24 výslovně uvádí „práva dítěte“ 
a stanoví mimo jiné, že „při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných
veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být nejvlastnější zájem dítěte 
prvořadým hlediskem“,

– s ohledem na rozhodnutí Unie připojit se k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod z roku 1950 (CEDH), která stanoví sankční opatření v případě 
nedodržování jejích ustanovení,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte a její opční protokoly, kterou přijalo Valné 
shromáždění OSN dne 20. listopadu 1989,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury 
Evropské unie pro základní práva1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. července 2006 „Směrem ke strategii EU o právech 
dítěte“ (KOM(2006)0367),

– s ohledem na výsledky konzultací, které provedly v souvislosti s tímto sdělením Komise 
organizace Save the Children a Plan International2;

– s ohledem na fórum zřízené Komisí po uveřejnění sdělení „Směrem ke strategii EU 
o právech dítěte“, jež se poprvé sešlo v Berlíně dne 4. června 2007,

– s ohledem na politické prohlášení přijaté v Berlíně dne 4. června 2007 při jednání prvního 
fóra, v němž je potvrzena vůle po systematickém zohledňování práv dítěte ve vnitřních 
i vnějších politikách Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2006 o rámcové strategii pro nediskriminaci 

  
1 Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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a rovné příležitosti pro všechny1,

– s ohledem na tematické sledování ze strany sítě odborníků v oblasti základních práv 
týkající se práv dítěte v Evropské unii2,

– s ohledem na zprávu OSN o násilí páchaném na dětech předloženou Valnému 
shromáždění OSN dne 9. října 2006,

– s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji 
proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. května 2007 „K obecné politice v boji proti 
počítačové kriminalitě“ (KOM(2007)0267),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a 
stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Výboru pro zahraniční věci, Výboru 
pro rozvoj, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro kulturu a vzdělávání a 
Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že prvořadým cílem sdělení Komise „Směrem ke strategii EU o 
právech dítěte“ je podporovat pozitivní prosazování práv dítěte, především právo žít 
v rodině, právo na lásku a na možnost hrát si, právo na zdraví, na vzdělání, na sociální 
začlenění, na rovné příležitosti, na sportovní vyžití a na čisté a bezpečné prostředí, s cílem 
vybudovat společnost, která se bude k dětem chovat přátelsky a poskytne jim péči 
odpovídající jejich potřebám a zajistí jim pocit bezpečí a zájmu o ně,

B. vzhledem k tomu, že podle článku 24 Listiny základních práv je důležité zajistit dětem 
právo na „svobodné vyjadřování názorů“, aby v záležitostech, které se jich dotýkají, se 
k jejich zkušenostem a názorům přihlíželo,

C. vzhledem k tomu, že je otázkou zásadní důležitosti, aby byla práva dítěte zahrnuta a 
hájena ve všech politikách Unie, které se týkají dětí (mainstreaming),

HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE

1. vítá iniciativu Komise, která je jasným vyjádřením vůle přiznat právům dítěte specifický 
charakter, odlišný od obecnější problematiky základních práv, jejichž součástí tato práva 
ostatně jsou;

2. konstatuje, že stále větší počet oblastí v působnosti EU má přímo či nepřímo dopad na 
práva dítěte, a žádá Komisi, aby zahrnula do své studie posouzení dopadu zmíněné v jejím 
sdělení ze dne 27. dubna 2005 o „Dodržování Listiny základních práv v legislativních 
návrzích Komise – Metodika pro systematickou a přísnou kontrolu“ (KOM(2005)0172), 
část věnovanou zohledňování práv dítěte v právní rovině;

  
1 Úř. věst. C 300E, 9.12.2006, s. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s. 44.
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3. vítá skutečnost, že Komise zahájila činnost fóra, které sdružuje zástupce členských států, 
Evropského parlamentu a Komise, nevládních organizací a mezinárodních organizací 
působících v oblasti práv dítěte, a rovněž samotných dětí;

4. žádá Komisi, aby navrhla vytvoření specifické rozpočtové položky pro práva dětí, jež by 
umožnila financovat jak činnost fóra, tak i pilotní projekty, jako např. evropský systém 
rychlých signálních informací o únosech dětí;

5. vítá skutečnost, že Komise vytvořila meziútvarovou skupinu a jmenovala koordinátora pro 
práva dětí, a vyzývá k vytvoření koordinačního útvaru rovněž v Evropském parlamentu, 
aby se propojily a racionalizovaly veškeré iniciativy a činnosti Parlamentu, které se týkají 
práv dětí; přivítal by, kdyby tyto útvary mohly být také garantem sítě pro výměnu 
informací a osvědčených postupů;

6. očekává se zájmem konzultační dokument zaměřený na stanovení hlavních priorit, pokud 
jde o budoucí kroky EU v oblasti práv dítěte, který Komise zveřejní v roce 2008, a žádá ji, 
aby v něm zohlednila výsledky konzultací provedených organizacemi Save the Children a 
Plan International na začátku roku 2007 u jednoho tisíce dětí, při nichž bylo zjištěno, že 
mezi tématy, která tyto děti považovaly za prioritní, jsou násilí na nich páchané, 
diskriminace, sociální vyloučení a rasismus, jimž čelí, závislost na drogách, alkoholu a 
kouření, prostituce a obchod s lidmi a také ochrana životního prostředí1;

7. žádá, aby ochrana práv dítěte byla zařazena mezi priority víceletého rámce Agentury pro 
základní práva a aby tato agentura zřídila co nejdříve síť pro spolupráci s mezinárodními 
institucemi a nevládními organizacemi činnými v této oblasti s cílem plně využít jejich 
zkušenosti a informace, jimiž disponují;

8. žádá Komisi, Agenturu pro základní práva a členské státy, aby usilovaly o zdokonalení 
sběru statistických údajů týkajících se situace dětí v EU, případně aby rozšířily mandát 
Eurostatu tak, aby mohlo být zavedeno větší množství ukazatelů specificky se týkajících 
dětí;

9. žádá, aby byla zvážena možnost přistoupení EU k úmluvám Rady Evropy, jež se týkají 
práv dětí, jako např. úmluvy o výkonu práv dětí, o adopci nebo o vykořisťování a 
sexuálním zneužívání, a vyjadřuje přání, aby Rada zaujala zásadní postoj, jenž by 
v budoucnu umožnil účast EU na jednáních o budoucích úmluvách zaměřených především 
na ochranu dětí;

10. vyjadřuje přání, aby byla prozkoumána možnost přistoupení EU k Úmluvě OSN o právech 
dítěte;

11. vyzývá všechny členské státy, které tak dosud neučinily, aby v souladu s Úmluvou OSN o 
právech dítěte z roku 1989 zřídily funkci inspektora pro dětská práva;

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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NĚKTERÉ PRIORITNÍ ASPEKTY

Násilí

12. prohlašuje, že násilí páchané na nezletilých je neospravedlnitelné, ať už má jakoukoli 
podobu, a připomíná, že jedno z doporučení, jež bylo vysloveno ve studii OSN o násilí, je 
založeno na upřednostňování prevence, což znamená především posílení soudní a 
policejní spolupráce mezi členskými státy, Europolem a Eurojustem;

13. žádá všechny orgány a instituce a také členské státy, aby se zapojily do boje proti 
obchodování s dětmi, pedofilii a dětské pornografii na internetu, a to rovněž 
prostřednictvím dalších legislativních nástrojů, jež by zajistily účast všech 
zainteresovaných stran z veřejného i soukromého sektoru, jak je ostatně uvedeno ve 
sdělení Komise „K obecné politice v boji proti počítačové kriminalitě“;

14. podporuje úsilí Komise, která na základě dohody s nejvýznamnějšími společnostmi 
vydávajícími kreditní karty zvažuje technické řešení, jež by vyloučilo z elektronického 
platebního systému webové stránky, které nabízejí na síti prodej materiálů, jejichž 
námětem je dětská pornografie;

15. doporučuje, aby byly pro poskytovatele internetových služeb, veřejné i soukromé televizní 
stanice a průmyslový sektor zavedeny adekvátní a účinné předpisy, jejichž cílem by mj. 
bylo uplatnit zákaz vysílání záběrů a programů závadného charakteru (včetně tzv. 
internetové šikany) a zákaz uvádět na trh videohry propagující násilí, které škodí 
psychickému i tělesnému vývoji dítěte, neboť podněcují k násilí;

16. požaduje, aby byl vypracován plán pro prevenci kriminality dětí a mladistvých a prevenci 
šikany, zaměřený především na rodiny a školy;

17. vyjadřuje přání, aby členské státy zřídily systém přístupu k informacím o rozsudcích za 
zneužívání dětí za tím účelem, aby osoby, které již byly odsouzeny za sexuální 
zneužívání, byly považovány za absolutně nezpůsobilé k práci s dětmi a mohly být 
z tohoto důvodu vyloučeny z přístupu k některým povoláním, a to s cílem co nejúčinněji 
předcházet opakování takových činů; vítá v této souvislosti pokrok, kterého dosáhla Rada 
ve věci výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o odsouzení pro trestné činy 
na úrovni jednotlivých států, a očekává, že se Radě podaří rychle uskutečnit propojení 
vnitrostátních rejstříků trestů prostřednictvím evropské sítě;

18. žádá, aby sexuální turistika, do níž jsou zapojeny děti, byla ve všech členských státech 
považována za trestný čin, aby se na ni vztahovaly trestněprávní předpisy s 
extrateritoriální působností a aby byl Europolu dán mandát ke spolupráci s policejními 
orgány členských států a zemí dotčených tímto druhem turistiky, aby mohl vést 
vyšetřování a odhalit pachatele těchto trestných činů;

19. žádá, aby byla pro nezletilé osoby – v souladu se závažností spáchaného trestného činu –
stanovena alternativní opatření nevazební povahy a aby byla v každém případě zaručena 
opatření zaměřená na převýchovu, jež umožní jejich budoucí společenské i pracovní 
znovuzačlenění a při níž je nutno mladistvým vštípit, že mají svá práva, ale také 
povinnosti;
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20. žádá, aby se hledalo řešení problému mezinárodních únosů nezletilých, o něž se často 
přou rodiče po rozloučení nebo rozvodu manželství;

21. požaduje, aby byla co nejrychleji zavedena adekvátní opatření zaměřená na hledání a 
nalezení pohřešovaných dětí;

Chudoba/Diskriminace

22. připomíná, že v Evropské unii žije 19 % dětí pod hranicí chudoby, a že je tudíž nezbytné 
stanovit vhodná opatření s cílem pomoci jim i jejich rodinám;

23. trvá na tom, že je zapotřebí učinit z boje proti dětské chudobě jeden z hlavních cílů této 
strategie – a to i s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí OSN – vzhledem k tomu, že 
chudoba je často příčinou sociálního vyloučení a mnoha druhů diskriminace;

24. žádá Komisi, aby předložila návrh směrnice, jež by se zabývala všemi druhy diskriminace 
uvedenými v článku 13 Smlouvy o ES a všemi oblastmi zmiňovanými ve směrnici Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami 
bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ1;

25. žádá Komisi a členské státy, aby dohlédly na vytvoření takových podmínek, které by 
umožnily všem dětem přístup ke všem formám a stupňům vzdělávání a odborné přípravy, 
a aby v případě potřeby přijaly pozitivní opatření, jež umožní znevýhodněným skupinám 
přístup ke vzdělání, ať již vysokoškolskému nebo k odborné přípravě, které by pro ně 
jinak bylo nedostupné2;

26. požaduje, aby zejména romské děti mohly využívat cílených opatření, zejména proto, aby 
se skoncovalo s jejich diskriminací, sociálním vyloučením a vyloučením v oblasti 
vzdělávání, a také vykořisťováním, jehož obětí často jsou; vyjadřuje rovněž podporu 
kampaním za poskytování školního vzdělávání, opatřením k omezení vysoké míry 
předčasného ukončování školní docházky a rovněž projektům zaměřeným na zdravotní 
prevenci a péči, včetně očkování;

27. žádá, aby byla stanovena odpovídající opatření k poskytování pomoci dětem z ulice, které 
bývají často nuceny k žebrotě a mohou se snadno stát obětí vykořisťování a obchodu s 
lidmi;

28. požaduje, aby bylo mezi priority této strategie zahrnuto přijetí koherentního souboru 
opatření tak, aby děti se zdravotním postižením byly pojímány jako „osoby se sníženou 
pracovní schopností“ s cílem předejít všem formám diskriminace a podpořit jejich 
integraci sociální, pracovní i integraci v oblasti vzdělávání v každém období jejich života;

29. rád by si ověřil možnost vytvoření nástroje Společenství ve věci adopcí, který by 
zohlednil skutečnost, že všechny mezinárodní úmluvy týkající se ochrany práv dítěte 
přiznávají opuštěným nebo osiřelým dětem právo žít v rodině a právo na ochranu;

  
1 Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 Viz bod 11 usnesení Evropského parlamentu o rámcové strategii pro nediskriminaci a rovné příležitosti 
pro všechny (2005/2191(INI)) − P6_TA(2006)0261.
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30. vyzývá členské státy, aby nalezly účinná řešení, jež by nahradila umisťování opuštěných 
nebo osiřelých dětí do ústavů, jako např. využívání vnitrostátních, popřípadě 
mezinárodních, adopcí, a aby za tímto účelem zaručily volný pohyb v rámci EU dětem, 
které mohou být adoptovány podle právních norem zemí EU a podle mezinárodních 
úmluv;

31. doporučuje členským státům, aby naplánovaly kroky, jež by pomohly mladým dospělým 
lidem, kteří strávili dětství v zařízeních pro osiřelé děti nebo v zařízeních pro příjem 
žadatelů o azyl, aby měli možnost využít doprovodných opatření, jež jim pomohou 
připravit se na budoucí profesní dráhu a usnadní jejich začlenění do společnosti;

32. požaduje rozhodné řešení problémů spojených se vzděláváním v oblasti výživy, s 
nadměrným požíváním alkoholických nápojů a s rozšiřováním drog;

Migrující děti

33. žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost situaci migrujících dětí, jejichž rodiče žádají o 
azyl, ať už jde o uprchlíky či o nelegální přistěhovalce, aby tyto děti nemusely trpět 
negativními následky situace, za niž nenesou odpovědnost;

34. vyjadřuje přání, aby při postupu spolurozhodování v rámci přijímání nových nástrojů, na 
nichž bude založen společný azylový systém, zaujímala ochrana práv dětí prvořadé místo 
a aby pro ně byla vypracována specifická opatření zohledňující jejich zranitelnost;

35. upozorňuje na zvláštní situaci dětí bez doprovodu, dětí bez státní příslušnosti a také dětí, 
jejichž narození nebylo zaznamenáno do matriky, na které se musí vztahovat specifická 
opatření, jež musí vždy zohledňovat nejvlastnější zájem dítěte, jak jej stanoví především 
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky;

○

○ ○

36. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům a 
mezivládní skupině Evropa pro děti (Europe de l'Enfance), evropské síti monitorovacích 
center pro děti (ChildONEurope), Radě Evropy, Výboru OSN pro práva dítěte, organizaci 
Unicef, Mezinárodní organizaci práce (MOP) a Světové zdravotnické organizaci.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. ÚVOD

Zpravodajka by nejprve ráda vyjádřila potěšení nad tím, že Komise zveřejnila sdělení, které 
oznamuje zavedení strategie na ochranu práv dítěte. Svědčí to o skutečné vůli učinit z této 
otázky prioritu činnosti EU, vůle uznat děti za plnohodnotný subjekt práv, jejichž zájmy je 
nutno zohledňovat zvláštním způsobem ve všech politikách a opatřeních přijatých na úrovni 
Unie1, a vytvořit nástroje určené pro podporu jejich práv.

Účelem této zprávy je odpovědět na toto sdělení, zaujmout postoj vůči některým návrhům, 
které obsahuje, a formulovat další návrhy. Kromě aspektů „strategických“, které mají 
obecnější dosah a o kterých bude pojednáno nejprve, zpráva zmiňuje některé specifické 
oblasti, které spadají do příslušnosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci a ve kterých budou muset být dětská práva předmětem cílené činnosti.

Strategii je třeba prosazovat a rozvíjet upevňováním práv dítěte, včetně práva na rodinu, práva 
na vzdělání, na sociální integraci, na zdravotní péči, na rovné příležitosti a na sportovní 
činnost, aby se vytvořil základ společnosti přátelské k dětem a jim přizpůsobené, v níž se děti 
budou cítit chráněny a budou její aktivní součástí.

V tomto ohledu by zpravodajka rád zdůraznila, že tato zpráva není v žádném případě pojata 
jako seznam problémů, jež je zapotřebí řešit, nebo práv, která je nutno přednostně zohlednit.
Je třeba upřesnit, že tato zpráva je zamýšlena jako nástroj úvahy o sdělení Komise s ohledem 
na četné diskuse proběhlé v Evropském parlamentu (schůze se stínovými zpravodaji, 
s pracovní skupinou zpravodajů různých výborů, které byly požádány o stanovisko a schůzky 
s experty), a zvláště na společné slyšení konané dne 17. dubna 2007 a na Evropské fórum pro 
práva dítěte, které se konalo v Berlíně dne 4. června. Kromě toho bude stanovení hlavních 
priorit budoucí činnosti Unie následovat po široké konzultaci (kterou má Komise v úmyslu 
zahájit) na základě dokumentu, jenž by měl být zveřejněn již v roce 2008.

II. HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE OCHRANY DĚTSKÝCH PRÁV

1. Právní rámec

Dětská práva jsou nedílnou součástí lidských práv, která jsou EU a její členské státy povinny 
dodržovat, zejména na základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod (ECHR) z roku 1950, na kterou odkazuje čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii. 
Všechny členské státy ostatně ratifikovaly Úmluvu OSN o právech dítěte, která je výborným 
referenčním rámcem v oblasti ochrany dětí. V tomto ohledu je však třeba poznamenat, že i 
když má tato úmluva specifičtější povahu, není vybavena žádným sankčním mechanismem, 
který by umožňoval zaručit její dodržování, jak je tomu i v případě úmluvy ECHR.

  
1 Tak jak to zdůraznila paní Santos Pais, ředitelka Výzkumného centra Innocenti UNICEF, ve svém 
inauguračním projevu na zasedání dne 17. dubna: „Children require distinct and systematic attention and their 
consideration cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary allocations made.“
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Evropská unie si dosud nevytvořila žádný specifický právní základ týkající se dětských práv. 
Je však třeba zdůraznit, že pokud by byla přijata ústavní smlouva, představovala by pro 
Evropskou unii vhodnější právní rámec v oblasti práv dítěte: článek I-3 ústavní smlouvy (Cíle 
Unie) obsahuje přímé odkazy na dětská práva a článek 24 Listiny základních práv Evropské 
unie (který se výslovně týká práv dítěte) by se tak stal závazným. Pokud by příště Evropská 
rada dala zelenou svolání nové mezivládní konference, bude Parlament muset vydat své 
stanovisko v souladu s článkem 48 Smlouvy o EU. Bude tedy nutno dohlédnout na to, aby 
nebylo zpochybněno acquis v oblasti dětských práv, ale aby bylo naopak potvrzeno nebo 
dokonce ustáleno.

Mimoto je namístě položit si otázku ohledně příležitosti pro EU stát se stranou nejen ECHR, 
jak je plánováno, ale také stranou různých úmluv Rady Evropy, jak uvedla zástupkyně Rady 
Evropy během slyšení dne 17. dubna1. Je tak třeba prozkoumat možnost Společenství a/nebo 
Evropské unie přistoupit například včas k úmluvám o počítačové trestné činnosti2, o výkonu 
práv dětí3, o adopci4 nebo o pohlavním zneužívání dětí5. Mimoto by bylo užitečné zabývat se 
prostředky, které by v pozdější fázi umožnily přistoupení k Úmluvě OSN o právech dítěte.
Nicméně i přes neexistenci zvláštního právního základu jsou na úrovni Unie přijaty četné 
nástroje, které mají přímý či nepřímý vliv na dětská práva. Proto je důležité zavést při 
přijímání a provádění těchto nástrojů kontrolní a sledovací mechanismus za účelem řádného 
zohlednění a dodržování dětských práv. To je to, co se rozumí pod pojmem „mainstreaming“.

2. Mainstreaming

V dubnu 2005 Komise přijala sdělení směřující ke zlepšení souladu svých legislativních 
návrhů s ustanoveními Listiny základních práv6. Zdá se, že Komise sleduje 3 cíle: provádění 
systematické a přísné kontroly dodržování všech základních práv při vytváření všech 
legislativních návrhů; podporu „kultury základních práv“; větší zviditelnění výsledků kontroly 
základních práv provedené Komisí pro ostatní orgány a pro veřejnost .
Ve zprávě vypracované k tomuto sdělení7Evropský parlament požádal, aby Komise ve svém 
posouzení dopadů stanovila kapitolu zvlášť věnovanou základním právům. Zdá se, že by tato 
žádost měla být zopakována a vytříbena v tom smyslu, že by bylo vhodné, aby se u některých 

  
1 Paní Taylorová prohlásila: „We would like very much to see the European Union become party to suitable 
Conventions, thus reinforcing our political and practical cooperation in this context, and giving extra impetus to 
their ratification by member States“ Znění projevu je k dispozici na těchto internetových stránkách: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Jejíž článek 9 klade důraz na protiprávní jednání týkající se dětské pornografie.
3 Tato úmluva, jejímž cílem je chránit „vyšší zájmy“ dítěte, stanoví procedurální opatření umožňující dětem 
vykonávat jejich práva, zejména v řízeních ve věcech rodinných (výkon rodičovské péče, styk rodiče s dítětem, 
příbuznost, opatrovnictví), zahájených před soudními orgány.
4 V současné době probíhá revize této úmluvy, která zohlední právní a společenské změny týkající se zejména 
konzultace adoptovaného dítěte, je-li to možné, minimálního věku adoptující osoby nebo práv osob znát svou 
totožnost nebo původ. Revidovaná Úmluva o adopci bude předložena Výboru ministrů v roce 2007.
5 V současné době probíhá proces přijetí této úmluvy a možnost přistoupení Společenství a/nebo Unie je 
v současnosti podrobena přezkumu v Radě.
6 Sdělení Komise o dodržování Listiny základních práv v legislativních návrzích Komise. Metodika pro 
systematickou a přísnou kontrolu, KOM(2005)0172 v konečném znění ze dne 27.4.2005.
7 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007 o dodržování Listiny základních práv v legislativních 
návrzích Komise: Metodika pro systematickou a přísnou kontrolu (2005/2169(INI)).
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legislativních návrhů Komise zabývala zejména možnými dopady některých ustanovení na 
mladistvé. Je samozřejmé, že by zástupci občanské společnosti, kteří se specializují v dané 
oblasti, měli mít možnost být vyslechnuti v souvislosti s těmito návrhy. To se jeví tím 
důležitější, pokud se vezme v úvahu přidaná hodnota přímých a konkrétních zkušeností, které 
mohou zástupci občanské společnosti službám Komise nabídnout, a tak jim pomoci odhalit 
možná nebezpečí, jež mohou pro práva dětí představovat i zdánlivě neškodné návrhy1.

Parlament by měl ustavit zvláštní orgán, jehož složení bude stanoveno později, nebo 
zástupce/ochránce práv dítěte, který by mohl být spojovacím článkem se zástupci občanské 
společnosti nebo jinými organizacemi specializovanými na ochranu práv dítěte. Na tohoto 
zástupce by se děti mohly obracet, zejména pokud by chtěly přednést návrhy v oblasti 
podpory práv dítěte (viz níže).

3. Účast 
V oblasti práv dítěte je pojem „účast“ pojmem klíčovým, je základní myšlenkou publikací 
a prohlášení nevládních organizací, institucí a mezinárodních organizací specializovaných na 
tuto oblast. Podle názoru zpravodajky je tento pojem součástí základní zásady demokracie, že 
občan má právo podílet se na rozhodnutích, která se ho dotýkají.

V běžném životě je však zásada účasti často odsouvána do pozadí, přestože děti jsou někdy 
jedinými držiteli cenných informací, zejména co se týče událostí ve škole, na ulici, v klubech 
pro mládež nebo dokonce v rodinách a i když právě jim nechybí nápady ohledně způsobu 
zlepšení. Tato zpráva zdůrazňuje a snaží se dokázat, že pokud dítě dostane možnost svobodně 
vyjádřit svůj názor na otázku, která se ho týká2, ochotně tak učiní a výsledky jsou vynikající. 
Tento postup byl poprvé zaveden v rámci široké konzultace zahájené organizací Save the 
Children o sdělení Komise, jejíž výsledky byly oznámeny na společném slyšení dne 17. dubna 
2007.
Zpravodajka si přeje, aby Komise v souladu s tím, co uvádí ve svém sdělení, ve spolupráci 
s organizacemi a osobami, jež mají k dětem nejblíže, zavedla rychle a účinně fungující 
mechanismus konzultace/zapojování dětí pro všechny otázky, které se jich přímo týkají.

4. Vytváření interinstitucionální dynamiky

Za účelem zviditelnění a zvýšení účinnosti ochrany dětských práv by bylo vhodné zlepšit 
fungování orgánů, které byly již pro tyto účely zřízeny různými institucemi, a posílit 
komunikaci a spolupráci mezi nimi. V případě potřeby by také mohly být vytvořeny nové 
orgány.

V administrativě Komise byl tak nedávno jmenován koordinátor pro dětská práva, jehož 
činnost by se však měla mít možnost opírat o jednotku s dostatečným počtem zaměstnanců. 
Mimoto by mohl být v návaznosti na stávající skupinu komisařů zodpovědných za „základní 
práva“ při vytváření příští Komise stanoven komisař pro lidská práva, který by byl zvláště 
pověřen ochranou dětských práv3 a který by měl centralizační a koordinační roli, co se týče 

  
1 Viz v tomto ohledu souhrnnou zprávu skupiny nezávislých expertů v oblasti základních práv z roku 2005, 
s. 17nn.
2 Článek 12 Úmluvy o právech dítěte.
3 Ustavení předního zástupce pověřeného ochranou dětských práv bylo již v minulosti Evropských parlamentem 
požadováno. Viz zejména usnesení Evropského parlamentu o obchodování s dětmi a dětskými vojáky 
(B5-0320/2003), přijaté dne 3. července 2003.
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všech legislativních, správních, mediačních a jiných činností spojených s ochranou dětských 
práv.

V průběhu posledních let byly vytvořeny i jiné orgány, jmenovitě v roce 2000 v Radě ve 
formě stálé mezivládní skupiny pro děti a mladistvé s názvem Evropa dětí1, pojaté jako fórum 
pro výměnu a srovnání údajů o dětech, které se schází neformálně každý půlrok na žádost 
země předsedající EU.

Evropský parlament si rovněž vytvořil prostor pro diskusi o otázkách dětí, a to v podobě 
Aliance pro práva dítěte, složené z poslanců pocházejících z různých politických 
a geografických prostředí, kteří se scházejí každé dva měsíce, a v podobě pracovní skupiny 
Rodina. 

Jakkoli jsou tyto různé iniciativy chvályhodné, mohou se jevit jako nedostatečné, zejména 
z důvodu nedostatku jejich viditelnosti a nedostatečné koordinace mezi nimi. Podle názoru 
zpravodajky je tedy nutno koordinovat aktivity těchto různých orgánů, posílit je a zajistit jim 
publicitu, a to případně prostřednictvím vytvoření společných internetových stránek.

Pokud jde o Evropský parlament, bylo by možno mimo jiné vytvořit orgán pro koordinaci 
jeho aktivit týkajících se ochrany dětských práv, jak to bylo již naznačeno výše, případně 
ustanovit ochránce práv dítěte či ombudsmana, který by měl k dispozici administrativní 
jednotku na podporu svých aktivit. 

Je třeba rovněž připomenout význam upevnění vztahů s různými mezinárodními 
organizacemi, jako je Rada Evropy, která vyvíjí v oblasti dětských práv mnoho iniciativ od 
zahájení kampaně proti násilí2 až po přijetí různých doporučení, usnesení a úmluv, které z této 
organizace dělají přednostního partnera při zavádění strategie pro práva dítěte. To platí také 
pro některé agentury Organizace spojených národů a zvláště pro UNICEF, který se liší 
zejména kvalitou svých studií o nejrůznějších aspektech ochrany práv dítěte.

V této souvislosti je rovněž úkolem nově vytvořené Agentury pro základní práva, aby 
vytvářela sítě se svými organizacemi, s Vysokým komisařem Rady Evropy pro lidská práva, 
jakož i s občanskou společností nebo se specializovanými orgány, jako je ENOC, za účelem 
optimalizace svého výzkumu v oblasti ochrany dětských práv, využití zkušeností, znalostí 
a informací shromážděných jinými orgány a zabránění překrývání činnosti. 

5. Shromažďování statistických údajů

Ve svém sdělení Komise oznamuje úmysl provést širokou analýzu překážek bránících tomu, 
aby děti mohly plně využívat svých práv. Tato analýza by měla sloužit jako základ pro 
veřejné konzultace v roce 2008 a vést ke stanovení hlavních priorit budoucí činnosti Evropské 
unie. Taková analýza, stejně jako zavádění a posuzování strategií, politik a programů 
zaměřených na děti, a zejména na ty z nich, které jsou nejvíce znevýhodněné, by se měly mít 

  
1 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
2 Od ledna 2006 má Rada Evropy k dispozici jednotku pro koordinaci pověřenou podporou práv dítěte 
a ochranou dětí proti násilí www.coe.int/children
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nade vši pochybnost možnost opřít o spolehlivé, úplné, přesné a aktualizované statistiky.

Zdá se však, že v EU existují v této oblasti významné mezery 1, a proto by měla být přijata 
opatření ke zlepšení shromažďování statistických údajů. Evropská Komise by tak mohla 
uvažovat o rozšíření mandátu Eurostatu za účelem zapojení většího množství ukazatelů 
týkajících se konkrétně dětí, a to v úzké spolupráci s členskými státy, které by měly samy 
rovněž posílit své statistické nástroje. V této souvislosti rovněž nabývá účast dětí plného 
smyslu a je třeba posoudit prostředky systematického shromažďování informací o názorech, 
které mají tyto děti na určité otázky. Informace shromážděné dětskými telefonickými linkami 
důvěry by mohly být také evidovány. Je samozřejmé, že by za tímto účelem měly být 
uvolněny dostatečné finanční prostředky. V tomto ohledu je třeba s uspokojením konstatovat, 
že se Komise ve svém sdělení plně zavazuje „přidělit potřebné lidské a finanční zdroje na 
provádění navržené strategie“2.

Agentura pro základní práva bude v této oblasti rovněž hrát klíčovou roli. Bude totiž muset ve 
spolupráci s Komisí a členskými státy vyvíjet, stejně jako její předchůdce EUMC, metody 
a normy ke zlepšení srovnatelnosti, objektivity a spolehlivosti údajů na evropské úrovni3.

6. Posílení spolupráce se zúčastněnými stranami: FÓRUM

Podobně jak to stanoví nařízení o Agentuře pro základní práva, které v článku 10 zřizuje 
„platformu základních práv“, jež je považována za prostředek výměny a sdílení informací 
shromážděných od různých druhů orgánů, které pracují ve prospěch lidských práv, stanoví 
sdělení Komise vytvoření fóra.

Toto fórum, u kterého si lze představit, že bude pod ochranou Agentury, by podle Komise 
mělo přispívat k navržení a sledování činností EU a sloužit jako prostor pro výměnu 
osvědčených postupů. Mělo by sdružovat jak členské státy, tak agentury OSN, Radu Evropy, 
občanskou společnost a samotné děti.

Komise bude pověřena organizací fóra, aby bylo zajištěno rovnoměrné zastoupení dotčených 
subjektů a zároveň zaručena účinná organizace.

Má-li tomu tak být, bylo by pravděpodobně třeba vytvořit početně omezenou konzultativní 
skupinu odborníků na vysoké úrovni, která by mohla mimo jiné přispívat k vypracovávání 
programů schůzí fóra. V této skupině odborníků by měli zasedat právníci schopní předkládat 
konkrétní návrhy legislativních aktů, které by mohly být přijaty na úrovni Společenství za 
účelem uskutečnění návrhů fóra. Úkoly a pravomoci fóra by se mimoto přesněji vymezily. 
Kdyby fórum mělo formulovat doporučení, bylo by také třeba určit formou vnitřního 
jednacího řádu způsob, jakým naplnit tato doporučení, a určit orgány pověřené jejich 
realizací. V této souvislosti by dotčené parlamentní výbory mohly hrát aktivní roli při 
sledování.
Je zřejmé, že aby mohlo fórum pracovat efektivně a ve vhodných podmínkách, mělo by být 

  
1 Viz k tomuto bodu zejména publikaci Euronetu „Children Rights in the EU“, s. 36.
2 Výše uvedené sdělení, s. 13.
3 Čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie 
pro lidská práva.
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financováno z rozpočtu Společenství.

7. Zavedení mechanismu sledování dosaženého pokroku 

Je namístě vyjádřit potěšení z rozhodnutí Komise zveřejňovat každý rok zprávu o pokroku 
dosaženém při provádění navržené strategie. Tato zpráva by měla sloužit jako nástroj 
Parlamentu, zejména v rámci jeho výročních zpráv o vnitřní i vnější situaci lidských práv, aby 
tento mohl vykonávat systematickou a přesnou kontrolu zohlednění dětských práv na úrovni 
Společenství.

V souladu s návrhem UNICEF1 by měl Evropský parlament zajistit kontrolu výsledků 
získaných pravidelným organizováním slyšení věnovaných některým konkrétním aspektům 
podpory dětských práv.

Zde také připadne klíčová role Agentuře pro základní práva. Bude třeba dohlížet na to, aby 
kontrola dodržování dětských práv zaujala správné místo ve víceletém pracovním programu, 
který bude muset agentura na počátku své činnosti vypracovat a který bude co nejdříve 
konzultován s Evropským parlamentem2.

III. NĚKOLIK PRIORITNÍCH OBLASTÍ, NA KTERÝCH BY MĚLA BÝT 
STRATEGIE ZALOŽENA

l. Boj proti všem formám násilí

Násilí na dětech je neospravedlnitelné, ať má jakoukoli formu. To je hlavní myšlenka zprávy 
profesora Pinheira, předložené na slyšení dne 17. dubna, která je také plně přejata v této 
zprávě. 
Z toho důvodu je nutné nejen trestat původce násilí, nýbrž rovněž vypracovat strategii 
předcházení násilí na dětech.

Evropská unie již zavedla několik nástrojů důležitých pro boj proti násilí, jehož oběťmi jsou 
děti – programy DAPHNE a AGIS3, akční plán boje proti obchodování4, rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi5, rozhodnutí Rady 
ze dne 29. května 2000 o boji proti dětské pornografii na internetu6, rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské 
pornografii7 a různá opatření pro boj proti sexuální turistice v souvislosti s dětmi.

  
1 Viz projev paní Santos Pais na slyšení dne 17. dubna 2007 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie 
pro lidská práva.
3 Cílem tohoto programu je pomoci těm, kteří působí v oblasti práva, orgánům činným v trestním řízení 
a zástupcům služeb pověřených pomocí obětem v členských státech EU a kandidátských zemí, ve výstavbě 
evropských sítí, jakož i ve výměně informací a správné praxe.
4 Plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho 
předcházení, Úř. věst. C 311, 9.12.2005.
5 Úř. věst. L 203, 1.8.2002.
6 Úř. věst. L 138, 9.6.2000.
7 Úř. věst. L 13/44, 20.1.2004.
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Co se týče posledně jmenovaného aspektu, oznámil komisař Frattini na slyšení ze dne 
17. dubna tohoto roku, že se Komise ve spolupráci s cestovními kancelářemi snaží podpořit 
opatření k zabránění přílivu sexuálních turistů z členských států, nad čímž vyjadřuje 
zpravodajka potěšení a mimoto si přeje, aby byly zavedeny postupy umožňující lepší 
koordinaci extrateritoriálního stíhání. Komisař Frattini kromě toho uveřejnil sdělení o trestné 
činnosti na internetu, které bylo přijato dne 22. května 2007.

Pokud jde o sexuální vykořisťování dětí, je třeba připomenout, že Rada Evropy právě přijímá 
Úmluvu o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání, ohledně které členské 
státy EU koordinovaly svá stanoviska v rámci výboru článku 36. V této souvislosti bylo
zmíněno přistoupení Společenství a/nebo EU k této úmluvě. Zpravodajka nemůže než 
podpořit toto přistoupení a přeje si, aby v této souvislosti bylo přijato zásadní stanovisko za 
účelem budoucího umožnění účasti EU na jednání o budoucích úmluvách o trestněprávních 
aspektech, zejména o úmluvách na ochranu dětí, a jejich ratifikace. 

Je naléhavé, aby byl mimo jiné zaveden systém ochrany dětí proti sexuálnímu zneužívání, 
který by stanovil účinné a koordinované mechanismy dohledu nad tím, aby mohly být osoby, 
které je nutno v důsledku odsouzení považovat za nezpůsobilé práce s dětmi, skutečně 
vyloučeny z přístupu k určitým povoláním. Zpravodajka doporučuje, aby Rada posílila soudní 
spolupráci mezi členskými státy v případech sexuálního vykořisťování dětí a dětské 
pornografie a zároveň zlepšila spolupráci ve věci výměny informací, pokud jde o soudnictví 
v EU a stanovila minimální povinnosti vůči ostatním členským státům. Tento postup je nutný, 
aby bylo zajištěno, že zákaz vykonávat činnost, která s sebou nese kontakt s dětmi, má pro 
osobu odsouzenou za sexuální zneužívání v jednom členském státě právní následky 
v ostatních členských státech.

Pokud jde o dětskou pornografii na internetu, vyhodnocuje Evropská komise ve spolupráci 
s několika bankovními institucemi a hlavními subjekty vydávajícími kreditní karty možnost 
vyloučit ze systémů on-line placení internetové stránky, na nichž se prodává materiál, který 
má povahu dětské pornografie. Jde o chvályhodnou iniciativu, která si zaslouží veškerou naši 
pozornost. Zvláště pak by mělo být povoleno bance, která zruší smlouvu uzavřenou 
s obchodníkem prodávajícím on-line dětskou pornografii, nejčastěji poté, co je upozorněna 
institucí vydávající kreditní kartu, která uskutečnila ověření, sdělit informace ostatním 
kreditním subjektům, a to ve vyšším zájmu dítěte. Bylo by na místě vytvořit za tímto účelem 
neustále aktualizovanou databázi obchodníků, kteří prodávají dětskou pornografii. Informace 
týkající se tohoto druhu prodejců by měly být ostatně okamžitě sdělovány policejním
orgánům dotčeného členského státu, Europolu a Interpolu. V rámci boje proti dětské 
pornografii na internetu je vhodné vést informační kampaně a kampaně ke zvyšování 
povědomí veřejnosti za účelem ochrany dětí a odsuzovat původce trestných činů. 

Pokud jde o násilí šířené po internetu, je na místě zavést účinný systém autoregulace 
internetových stránek šířících obrázky nebo videa zobrazující brutální výjevy. Správci sítě by 
měli věnovat pozornost obsahu, který prochází jejich servery, a zakázat „kyberbrutalitu“, 
která podporuje násilí mezi nezletilými a ponižování žáků a učitelů. V této věci zpravodajka 
zdůrazňuje význam programu Společenství „Safer Internet Plus“ (2005–2008), který má za cíl 
bezpečnější využívání internetu a nových on-line technologií, které umožnily zavedení 
telefonních čísel a nouzových linek za účelem pomoci dětem, které se setkaly s nepovoleným 
a škodlivým obsahem.
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Je třeba věnovat pozornost také jiným sdělovacím prostředkům, zejména televizi, a to za 
účelem sledování a omezení přenosu výjevů nebo obsahů, které jsou násilné nebo 
nepřizpůsobené dětem.
Jinou formou vážného násilí, kterou je třeba zdůrazňovat, je mrzačení pohlavních orgánů. 
Z důvodu zesílení migračních toků, které nejsou systematicky provázeny skutečnou integrací, 
tento jev výrazně roste, a to i uvnitř Evropské unie. Často podnikají ochotní lékaři tyto 
výkony ilegálně. Ještě častěji děti podstupují tyto zásahy, když jsou odvezeny do své země 
původu, aby tam byly zmrzačeny, a to bez toho, že by obdržely jakoukoli informaci nebo 
speciální lékařskou péči. Utrpěná poškození jsou trvalá a mají vážné následky na fyzické 
a psychické zdraví oběti.
Je na místě stanovit v této věci spolupráci se zeměmi původu.

V oblasti boje proti obchodování1 by zpravodajka ráda zdůraznila přidanou hodnotu, kterou 
může představovat spolupráce s Europolem a Eurojustem, a domnívá se, že je nutno zavést 
všechna opatření k posílení jejich činnosti za účelem ochrany dětí proti tomuto nebezpečí, 
jakož i proti všem ostatním formám násilí a vykořisťování, a nejen proti formě sexuální. 
Vykořisťování dítěte totiž může mít nejrůznější formy, jako je využívání dětí k žebrání, které 
je zcela zjevně zásahem do důstojnosti dítěte a působí vážnou psychickou újmu. Takové 
jednání by proto mělo být ve všech členských státech zakázáno. Zpravodajka si tedy přeje, 
aby členské státy poskytly Europolu a Eurojustu všechny užitečné informace schopné zlepšit 
jejich účinnost a aby Europol posílil svou spolupráci s Interpolem, ale také s Frontexem.

Je třeba připomenout, že komisař Frattini na slyšení dne 17. dubna trval na své vůli bojovat 
v úzké spolupráci s průmyslem proti násilným videohrám, což zpravodajka plně podporuje.

2. Boj proti chudobě a diskriminacím a právo na vzdělání

Současná strategie má za cíl podpořit a uskutečnit cíle tisíciletí, které stanoví globální priority 
pro celek světového obyvatelstva, ale na prvním místě pro děti. Těmito cíli je zejména boj 
proti extrémní chudobě, všeobecné základní vzdělání, podpora zdraví matek, snížení dětské 
úmrtnosti a kampaně k prevenci HIV/AIDS a očkovací kampaně.
Dále je třeba chránit děti před nejhoršími formami vykořisťování,jako je dětská práce, 
zatahování dětí do ozbrojených konfliktů (dětští vojáci) a domácí otroctví.

Chudoba je velmi často příčinou sociálního vyloučení a diskriminace.

Ve svém sdělení Komise oznamuje svůj záměr pracovat od roku 2007 na seskupování činností 
rozvíjených na úrovni EU v oblasti boje proti dětské chudobě. 

Je totiž důležité aby se Komise potýkala s těmito problémy v plném souladu s ustanoveními
Úmluvy o právech dítěte, která v článcích 27 a 28 potvrzuje právo každého dítěte na životní 
úroveň dostatečnou k umožnění jeho fyzického, mentálního, duševního, morálního 
a sociálního vývoje, jakož i právo dítěte na vzdělání. Právo na vzdělání je ostatně převzato 
z článku 14 Listiny základních práv. 

EU tedy musí dbát na to, aby nemohla být žádná diskriminace v oblasti přístupu k výuce 

  
1 Co se toho týče, komisař Frattini oznámil, že by se 17. říjen měl stát dnem tohoto fenoménu.
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tolerována. V této fázi však členským státům ukládá povinnost zákazu všech forem přímé 
i nepřímé diskriminace v oblasti vzdělání pouze směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 
29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ. To konkrétně znamená, že za současného stavu právních předpisů 
Společenství požívají ochrany proti diskriminaci v oblasti výuky menšiny etnické, na rozdíl 
od menšin náboženských nebo jazykových. Zpravodajka se tedy domnívá, že by měly být 
přijaty nové předpisy za účelem rozšíření oblasti působnosti ochrany proti diskriminaci 
v oblasti přístupu ke vzdělání1. 
Rok 2007 je rokem rovných příležitostí pro všechny. Zpravodajka si přeje, aby se Komise 
zaměřila na vypracování směrnice, jejíž oblast působnosti pokryje všechny oblasti, na něž se 
vztahuje směrnice, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ (článek 3), a dále pokryje všechny důvody diskriminace uvedené 
v článku 13 Smlouvy o ES – pohlaví, etnický původ, náboženské vyznání, světový názor, 
sexuální orientaci a zdravotní postižení.

Zdravotně postižené děti by měly představovat hlavní prioritu příštích opatření přijatých 
Evropskou unií ve věci ochrany práv dítěte. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že zdravotně 
postižené děti je nutno považovat za „odlišně zdravé“ a že je z tohoto důvodu nutno přispívat 
k jejich rozvoji a respektovat je.

Zpravodajka se kromě toho domnívá, že by v určitých případech, a zejména u romských dětí, 
měly být zváženy pozitivní akce boje proti diskriminaci. To se totiž zdá být jediným 
způsobem, jak čelit segregaci, která je postihuje2. 

Zejména by bylo na místě podporovat kampaně zaměřené na školní docházku, které jsou 
užitečné v boji proti nízké míře gramotnosti, a přijímat specifická opatření k řešení problému, 
jímž je školní rozptýlení romských dětí.
Zároveň by bylo třeba, aby struktury lékařské péče podporovaly očkovací programy 
a programy zdravotní asistence určené novorozencům a romským dětem, kteří představují 
kategorii se zvýšeným rizikem onemocnění. 

Mimo jiné by mělo být vynaloženo cílené úsilí ve prospěch dětí žijících na ulici, o nichž 
máme jen velice neúplné informace, i když by jejich tíseň odůvodnila cílená opatření.

3. Práva migrujících dětí

Komise ve svém sdělení zdůrazňuje, že „dalším úkolem je zajistit, aby v právních předpisech 
a politikách EU byla plně dodržována práva migrujících dětí, dětí v postavení žadatelů o azyl 
a uprchlíků3. Zpravodajka nemůže než podpořit řešení tohoto úkolu.

V oblasti azylu by měla Komise v následujících měsících předložit Evropskému parlamentu 
a Radě nové nástroje za účelem dokončení společného azylového prostoru. Zpravodajka 
upozorňuje na skutečnost, že specifická situace dětí bude muset být více zohledňována při 
všech opatřeních přijímaných v této souvislosti. Přestože však současné nástroje již zahrnují 

  
1 Viz k tomuto bodu tématickou zprávu č. 4 skupiny nezávislých expertů ze dne 25. května 2006, s. 45.
2 Pro příklady osvědčených postupů v této oblasti viz výše uvedenou zprávu, s. 46nn.
3 KOM(2006)0367, s. 7.
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ustanovení určená na ochranu dětí, nejsou tato ustanovení vždy dostatečná a při jejich 
uplatňování přetrvávají problémy1. Bude tak třeba dbát například na to, aby úředníci pověření 
řešením těchto otázek podstoupili zvláštní odbornou přípravu, aby tak dítě mohlo být 
vyslechnuto v podmínkách přizpůsobených jeho věku, který je nutno určit s co největší 
přesností, a aby mohly být nalezeny alternativy k vazbě, jež pouze přispívá k traumatu, které 
dítě utrpělo. Pojem „vyšší zájem dítěte“ si zaslouží být definován s přesností, a to zejména 
v úzké shodě s UNHCR, který vypracoval postup formálního určení toho, co je považováno 
za odpovídající pojmu vyššího zájmu, „BID“ (Best Interests Determination)2.

Tento pojem má zvláštní význam v případě mladistvých osob bez doprovodu, jejichž 
zranitelnost není zapotřebí dále prokazovat3. Je proto důležité dbát na to, aby tyto osoby byly 
řádně informovány o svých právech, a to takovým způsobem, aby se mohly bránit a aby 
mohly co nejdříve využít pomoci zákonného zástupce.

Mimo to, mnoho dětí není při narození zaregistrováno. Děti, které nejsou zaregistrovány, 
nemají právo na totožnost, na jméno, na státní příslušnost, na vzdělání a na zdravotní péči. 
Neviditelnost dětí vyžaduje konkrétní zásah, neboť nezaregistrovaný nezletilý nemá žádný 
právní status, což je na překážku kontrole, prevenci a zásahům v případě porušení jeho práv. 
Stává se totiž, že nezaregistrované děti se stávají oběťmi obchodu s lidmi a sexuálního 
vykořisťování, jsou uvrženy do otroctví nebo nuceny pracovat.

IV. ZÁVĚR

Oblasti uvedené výše, ve kterých vyžadují dětská práva zvláštní zohlednění, tvoří pouze 
některé z otázek, které budou muset být vzaty v úvahu pro dosažení skutečného 
„mainstreamingu“. Jiné problematiky, jako je zejména otázka osvěty v oblasti potravin, 
zneužívání alkoholu a rozšiřování drog, které vychází z průzkumu provedeného organizací 
Save the Children jako některé velké problémy, jejichž řešení by si děti samy přály, budou 
muset vést samozřejmě také k přijetí konkrétních opatření. 
Mnoho dalších dětských práv není ani respektováno, ani vybaveno odpovídajícími zárukami. 
Existuje množství naléhavých situací, které mají nějakou souvislost s dětstvím. Jako příklad 
uveďme exponenciální nárůst případů mezinárodního obchodu s dětmi, byrokratickou 
těžkopádnost, která je na překážku mezinárodním adopcím, tragédie nucených manželství 
nebo velký počet zmizelých dětí, o nichž nejsou žádné zprávy.
Jak naznačila zpravodajka v úvodní části, budou prioritní odvětví strategie navržené Komisí 
předmětem důkladné diskuse v pozdější fázi a na různých fórech, mezi něž patří i fórum, které 
se sešlo poprvé v Berlíně.

Bude však třeba vyhodnotit prvky obsažené v budoucí evropské strategii s cílem podpořit 

  
1 Viz k tomuto bodu námitku zástupkyně UNHCR během slyšení dne 17. dubna 2007 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Formální určení vyššího zájmu (BID) je formální postup tvořený zvláštními bezpečnostními postupy a 
požadavky na dokumentaci zavedenými pro některé děti spadající do příslušnosti UNHCR. Po rozhodující osobě 
je požadováno, aby zvážila všechny relevantní faktory vycházející z konkrétního případu a aby přiznala 
přiměřenou váhu právům a povinnostem uznaným v CDE a ostatních nástrojích lidských práv; a to proto, aby 
bylo vydáno komplexní rozhodnutí, které co nejlépe ochrání práva dítěte. 
3 Podle odhadů UNHCR tvoří 4 až 5 % žadatelů o azyl přicházejících na území Unie mladiství bez doprovodu, 
což představuje 8 000 až 10 000 mladistvých za rok 2006.
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rodinu a porodnost a zároveň zaručit dětská práva.


