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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού
(2007/2093(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 21ης
και 22ας Ιουνίου 2007 σχετικά με την αναθεώρηση των Συνθηκών,

– έχοντας υπόψη τη διατύπωση του μελλοντικού άρθρου 3 της Συνθήκης ΕΕ, που 
αποφασίστηκε από το Συμβούλιο των Βρυξελλών της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007, όπου 
αναφέρεται ότι «Η Ένωση καταπολεμά (…) τις διακρίσεις και προωθεί (...) την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού» και διευκρινίζεται επίσης ότι «στις σχέσεις με 
τον υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση (…) συμβάλλει (…) στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού»,

– λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 21ης 
και 22ας Ιουνίου 2007 να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, το άρθρο 24 του οποίου αναφέρεται ρητώς στα «δικαιώματα του παιδιού»
και ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι «σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε 
επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία 
πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού»,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Ένωσης να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του 
1950 (ΕΣΔΑ), που προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής της,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και τα 
προαιρετικά πρωτόκολλά της, που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
στις 20 Νοεμβρίου 1989,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με «μια 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού» (COM(2006)0367),

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που πραγματοποίησε η οργάνωση 
«Σώστε τα παιδιά» (Save the Children) και η οργάνωση Plan International σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής2,

– έχοντας υπόψη το Φόρουμ που συγκρότησε η Επιτροπή κατόπιν της δημοσίευσης της 
ανακοίνωσής της σχετικά με «μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
δικαιώματα του παιδιού», το οποίο συνήλθε για πρώτη φορά στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου 

  
1 ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σελ. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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2007,

– έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου 2007 
κατά το πρώτο Φόρουμ, στην οποία επαναλαμβάνεται η βούληση για συστηματική 
συνεκτίμηση των δικαιωμάτων του παιδιού στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 
σχετικά με τη στρατηγική πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες 
ευκαιρίες για όλους1,

– έχοντας υπόψη τη θεματική έκθεση του δικτύου εμπειρογνωμόνων για θέματα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία κατά των παιδιών, 
που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Οκτωβρίου 
2006,

– έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των 
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2007 με τίτλο «Προς την
κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο» (COM(2007)0267),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
(A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος στόχος της ανακοίνωσης της Επιτροπής «σχετικά με 
μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού» είναι η 
προώθηση της θετικής επιβεβαίωσης των δικαιωμάτων του παιδιού, 
συμπεριλαμβανομένου, πρωτίστως, του δικαιώματος στην οικογένεια, στη στοργή και στο 
παιχνίδι, στην υγεία, στη μόρφωση, στην κοινωνική ένταξη, στην ισότητα των ευκαιριών, 
στον αθλητισμό και σε ένα καθαρό και προστατευμένο περιβάλλον, ώστε να τεθούν οι 
βάσεις για τη δημιουργία μιας κοινωνίας φιλικής προς τα παιδιά και προσαρμοσμένης 
στις ανάγκες τους, στην οποία τα παιδιά θα μπορούν να αισθάνονται προστατευμένα και 
έχοντα πρωταγωνιστικό ρόλο,

  
1 ΕΕ C 300E της 9.12.2006, σελ. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 ΕΕ L 13 της 20.1.2004, σελ. 44.
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών στη 
«συμμετοχή», ώστε να λαμβάνεται πάντα υπόψη η εμπειρία και οι απόψεις τους για όλα 
τα ζητήματα που τα αφορούν,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενσωματώνονται και να προστατεύονται τα 
δικαιώματα των παιδιών σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης που τα αφορούν 
(mainstreaming),

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία καταδεικνύει μια πολύ σαφή βούληση 
να αναγνωριστεί ο ειδικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων του παιδιού, χαρακτήρας 
διακριτός από το γενικότερο ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των οποίων τα εν 
λόγω δικαιώματα αποτελούν εξάλλου αναπόσπαστο μέρος·

2. διαπιστώνει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός τομέων αρμοδιότητας της ΕΕ αφορούν, άμεσα 
ή έμμεσα, τα δικαιώματα του παιδιού και ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη
μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου που προβλέπεται από την ανακοίνωσή της, της 27ης 
Απριλίου 2005, σχετικά με την «τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής – Μεθοδολογία συστηματικού και 
αυστηρού ελέγχου» (COM(2005)0172) μια ενότητα για τη συνεκτίμηση, σε νομικό 
πλαίσιο, των δικαιωμάτων του παιδιού·

3. χαιρετίζει τη δημιουργία από μέρους της Επιτροπής ενός Φόρουμ όπου συμμετέχουν 
αντιπρόσωποι των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και παιδιά·

4. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής
στον προϋπολογισμό για τα δικαιώματα του παιδιού, που θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση 
τόσο του Φόρουμ και πιλοτικών έργων, όπως ένα ταχύ ευρωπαϊκό σύστημα ειδοποίησης 
για τις «απαγωγές παιδιών»·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία από μέρους της Επιτροπής μιας 
διυπηρεσιακής ομάδας καθώς και για τον διορισμό ενός συντονιστή για τα δικαιώματα 
του παιδιού, και ευελπιστεί ότι θα συγκροτηθεί επίσης μια συντονιστική μονάδα στους 
κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό τον συντονισμό και τον 
εξορθολογισμό όλων των πρωτοβουλιών και των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών· ευελπιστεί ότι οι δομές αυτές θα μπορέσουν, 
εξάλλου, να διασφαλίσουν ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών·

6. αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσίευση από μέρους της Επιτροπής, το 2008, ενός 
εγγράφου διαβούλευσης που στόχο θα έχει τον προσδιορισμό των κύριων 
προτεραιοτήτων μιας μελλοντικής δράσης της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του 
παιδιού και της ζητεί να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που 
πραγματοποιήθηκε από την οργάνωση «Σώστε τα παιδιά» (Save the Children) και την 
οργάνωση Plan International με τη συμμετοχή χιλίων παιδιών στις αρχές του 2007, η 
οποία απεκάλυψε ότι τα ζητήματα που τα παιδιά θεωρούν προτεραιότητα είναι η άσκηση 
βίας εναντίον τους, οι διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο ρατσισμός που 
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υφίστανται, οι επιπτώσεις των ναρκωτικών, του αλκοόλ και του καπνίσματος, η 
εκπόρνευση και η εμπορία, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος1·

7. ζητεί η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού να ενταχθεί στις προτεραιότητες του 
πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· ζητεί επίσης ο 
οργανισμός αυτός να συγκροτήσει όσο το δυνατόν συντομότερα ένα δίκτυο συνεργασίας 
με τους διεθνείς θεσμικούς φορείς και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
αυτόν, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η εμπειρία τους και οι πληροφορίες που έχουν 
στη διάθεσή τους·

8. ζητεί από την Επιτροπή, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τα κράτη μέλη να 
εργαστούν για τη βελτίωση της συλλογής στατιστικών δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταση των παιδιών στους κόλπους της ΕΕ, επεκτείνοντας ενδεχομένως την εντολή
της Eurostat, ώστε να συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό δεικτών που θα αφορούν ειδικά 
τα παιδιά·

9. ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της προσχώρησης της ΕΕ στις συμβάσεις του
Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, όπως οι συμβάσεις 
για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, για την υιοθεσία ή για τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και την κακοποίηση, και ευελπιστεί ότι θα εγκριθεί από το Συμβούλιο μια 
θέση αρχής, ώστε να επιτραπεί μελλοντικά στην ΕΕ να συμμετάσχει στις 
διαπραγματεύσεις μελλοντικών συμβάσεων που θα αποβλέπουν κυρίως στην προστασία 
των παιδιών·

10. ελπίζει να διερευνηθεί η δυνατότητα προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

11. καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να θεσμοθετήσουν το αξίωμα 
του Συνηγόρου των Παιδιών και των Εφήβων, όπως προβλέπει η Σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα του παιδιού του 1989·

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Βία

12. επιβεβαιώνει ότι η βία κατά των ανηλίκων είναι αδικαιολόγητη, υπό οποιαδήποτε μορφή 
και εάν εκδηλώνεται, και υπενθυμίζει ότι μία από τις συστάσεις που διατυπώνονται στη 
μελέτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία είναι η προώθηση της πρόληψης, γεγονός 
που συνεπάγεται κατά κύριο λόγο την ενίσχυση της δικαστικής και αστυνομικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της Europol και της Eurojust·

13. ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν για την 
καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, της παιδοφιλίας και της παιδικής πορνογραφίας στο 
Διαδίκτυο, κυρίως μέσω νέων νομοθετικών μέσων που προβλέπουν τη συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερομένων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς την κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά με 
την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο»·

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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14. στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής η οποία, σε συνεργασία με τους κυριότερους 
οργανισμούς έκδοσης πιστωτικών καρτών, αξιολογεί την τεχνική δυνατότητα να 
αποκλειστούν από τα επιγραμμικά συστήματα πληρωμής οι ιστότοποι που πωλούν υλικό 
παιδικής πορνογραφίας διά της ηλεκτρονικής οδού·

15. τάσσεται υπέρ ενός κατάλληλου και αποδοτικού συστήματος ρύθμισης για τους παρόχους
πρόσβασης, για τις δημόσιες και ιδιωτικές τηλεοράσεις και για τη βιομηχανία, που θα 
αποσκοπεί κυρίως στην απαγόρευση της μετάδοσης βλαπτικών εικόνων και περιεχομένου 
(συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου της ηλεκτρονικής παρενόχλησης) και της 
εμπορικής διάθεσης βίαιων βιντεοπαιχνιδιών, τα οποία βλάπτουν την ψυχοσωματική 
ανάπτυξη του παιδιού, καθώς ενθαρρύνουν τη βία·

16. ζητεί ένα σχέδιο πρόληψης της παραβατικότητας των νέων και του φαινομένου της 
παρενόχλησης στο σχολείο, στο οποίο θα συμμετέχουν καταρχάς οι οικογένειες και τα 
σχολεία·

17. ζητεί να προβλέψουν τα κράτη μέλη ένα σύστημα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με 
τις καταδίκες για κακοποίηση παιδιών, προκειμένου, τα άτομα που έχουν καταδικαστεί 
για σεξουαλική κακοποίηση και έχουν κριθεί ακατάλληλα να εργαστούν με παιδιά, να 
μπορούν να αποκλείονται από την πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα και προκειμένου 
να αποφεύγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά οι υποτροπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του, εν προκειμένω, για τις προόδους που έχουν επιτευχθεί στους κόλπους 
του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
σχετικά με τις εθνικές ποινικές καταδίκες και ευελπιστεί ότι το Συμβούλιο θα υλοποιήσει 
με γοργούς ρυθμούς τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων μέσω ενός ευρωπαϊκού 
δικτύου·

18. ζητεί ο σεξουαλικός τουρισμός με θύματα παιδιά να θεωρηθεί έγκλημα σε όλα τα κράτη 
μέλη και να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης από υπερεδαφική ποινική νομοθεσία, 
καθώς και να δοθούν στην Europol οι δέουσες αρμοδιότητες ώστε να συνεργάζεται με τις 
αστυνομικές αρχές των κρατών μελών και των χωρών όπου πραγματοποιείται αυτού του 
είδους ο τουρισμός για την πραγματοποίηση ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό των 
δραστών τέτοιων εγκλημάτων·

19. ζητεί να προβλεφθούν για τους ανήλικους, ανάλογα με τη σοβαρότητα του διαπραχθέντος
αδικήματος, μέτρα εναλλακτικά της φυλάκισης, καθώς και να εξασφαλιστούν σε κάθε 
περίπτωση μέτρα επανεκπαίδευσης για τη μελλοντική κοινωνική και επαγγελματική 
επανένταξή τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενημέρωσης των ανηλίκων ότι είναι 
φορείς δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων·

20. ζητεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των διεθνών απαγωγών ανηλίκων, που συχνά 
αποτελούν το αντικείμενο διενέξεων μεταξύ γονέων που βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν 
λάβει διαζύγιο·

21. ζητεί την άμεση θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την αναζήτηση και την ανεύρεση 
παιδιών που αγνοούνται·

Φτώχεια/διακρίσεις

22. υπενθυμίζει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό 19% των παιδιών ζει κάτω από 
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το όριο της φτώχειας και ότι είναι, για τον λόγο αυτόν, απαραίτητο να προβλεφθούν 
κατάλληλα μέτρα βοήθειας, κυρίως για τις οικογένειές τους·

23. υπογραμμίζει την ανάγκη να αναχθεί η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας σε έναν από 
τους μείζονες στόχους της στρατηγικής (κυρίως υπό το πρίσμα των στόχων της Χιλιετίας 
των Ηνωμένων Εθνών), εφόσον σε αυτήν οφείλεται συχνά το φαινόμενο του κοινωνικού 
αποκλεισμού και πολυάριθμων διακρίσεων·

24. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση οδηγίας που θα καλύπτει όλες τις 
διακρίσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ και όλους τους τομείς 
που αναφέρονται στην οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ατόμων ανεξαρτήτως 
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής1·

25. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες που θα προσφέρουν σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα είδη 
και όλα τα επίπεδα σπουδών και κατάρτισης, εν ανάγκη θεσπίζοντας θετικά μέτρα που θα 
επιτρέπουν στις μειονεκτούσες ομάδες να συμμετέχουν σε σχολικά, πανεπιστημιακά ή 
επαγγελματικά προγράμματα σπουδών, τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν 
προσβάσιμα για τις ομάδες αυτές2·

26. ζητεί ιδίως τα παιδιά των Ρομ να αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων μέτρων, 
κυρίως με σκοπό να τερματιστούν οι διακρίσεις, ο κοινωνικός και σχολικός αποκλεισμός 
καθώς και η εκμετάλλευση που υφίστανται συχνά· στηρίζει, επιπλέον, την προώθηση 
εκστρατειών υπέρ της σχολικής φοίτησης, μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών 
επιπέδων εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και έργα για την πρόληψη και την παροχή 
βοήθειας σε θέματα σχετικά με την υγεία, περιλαμβανομένων των εμβολιασμών·

27. ζητεί να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα βοήθειας των παιδιών των δρόμων, τα οποία 
συχνά αναγκάζονται να επαιτούν και μπορούν να πέσουν εύκολα θύματα εκμετάλλευσης 
και εμπορίας·

28. ζητεί να ενταχθεί στις προτεραιότητες της στρατηγικής η θέσπιση ενός συνεκτικού 
συνόλου μέτρων που θα έχουν ως στόχο να θεωρούνται ως άτομα «με ειδικές δεξιότητες» 
τα παιδιά με αναπηρίες, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μορφή διάκρισης και να 
προωθείται η σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους, σε κάθε φάση του βίου 
τους·

29. στηρίζει τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός κοινοτικού μέσου για τις 
υιοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν στα εγκαταλελειμμένα ή ορφανά 
παιδιά το δικαίωμα στην οικογένεια και στην προστασία·

30. καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση του 
αριθμού των εγκαταλελειμμένων ή ορφανών παιδιών που τοποθετούνται σε ιδρύματα, 
όπως οι εθνικές ή και διεθνείς, εν ανάγκη, υιοθεσίες, και, για τον σκοπό αυτόν, τα καλεί 

  
1 ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σελ. 22.
2 Βλ. την παράγραφο 11 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική πλαίσιο για 
την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ των παιδιών που έχουν 
χαρακτηριστεί ως δυνάμενα να υιοθετηθούν σύμφωνα με τους κανόνες των χωρών της ΕΕ 
και τις διεθνείς συμβάσεις·

31. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέψουν δράσεις υπέρ των νεαρών ενηλίκων που 
εξέρχονται από ορφανοτροφεία ή δομές υποδοχής, προκειμένου να επωφελούνται από 
συνοδευτικά μέτρα που θα τους βοηθούν να καταρτίζουν σχέδια για το επαγγελματικό 
τους μέλλον και θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην κοινωνία·

32. ζητεί να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τα ζητήματα που σχετίζονται 
με τη διατροφική εκπαίδευση, την κατάχρηση του αλκοόλ και την εξάπλωση των 
ναρκωτικών·

Παιδιά μετανάστες

33. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών, οι γονείς των 
οποίων είναι αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες ή παράνομοι μετανάστες, προκειμένου να 
παιδιά αυτά να μην χρειάζεται να υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες μιας κατάστασης 
για την οποία δεν ευθύνονται·

34. ευελπιστεί ότι, στο πλαίσιο της θέσπισης, με τη διαδικασία της συναπόφασης, νέων 
μέσων στα οποία θα βασίζεται το κοινό σύστημα ασύλου, θα δοθεί προτεραιότητα στην 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και ότι θα καταρτιστούν ειδικά μέτρα για τα 
παιδιά που θα λαμβάνουν υπόψη την ευάλωτη κατάστασή τους·

35. εφιστά την προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών, των απατρίδων
καθώς και των παιδιών που δεν έχουν δηλωθεί κατά τη γέννηση, για τα οποία πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικά μέτρα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, 
όπως ορίζεται κυρίως από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες·

0

0            0

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη, στη διακυβερνητική ομάδα Europe de l'Enfance, 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών παρατηρητηρίων για τα παιδιά (ChildONEurope), στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων 
Εθνών, στη Unicef, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και στην Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καταρχάς, η εισηγήτρια θα ήθελε να χαιρετίσει τη δημοσίευση από την Επιτροπή της 
ανακοίνωσής της όπου αναγγέλλεται η χάραξη μιας στρατηγικής για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Πράγματι, η κίνηση αυτή καταδεικνύει την ύπαρξη πραγματικής 
βούλησης να καταστεί το ζήτημα αυτό προτεραιότητα της δράσης της ΕΕ, να αναγνωριστούν 
τα παιδιά ως πλήρη υποκείμενα δικαιωμάτων, τα συμφέροντα των οποίων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη με συγκεκριμένο τρόπο σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που 
λαμβάνονται στο επίπεδο της Ένωσης1, και να δημιουργηθούν μέσα που θα αποσκοπούν στην 
προαγωγή των δικαιωμάτων τους.

Με την παρούσα έκθεση επιχειρούμε να απαντήσουμε στην ανακοίνωση αυτή, λαμβάνοντας 
θέση επί ορισμένων εκ των συστάσεων που περιλαμβάνει και διατυπώνοντας νέες προτάσεις. 
Πέρα από τις γενικότερες «στρατηγικές» πτυχές, οι οποίες θα εξεταστούν στο αρχικό τμήμα 
της, η έκθεση αναφέρεται σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, στο πλαίσιο των οποίων τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο στοχοθετημένης δράσης.

Η προώθηση και ανάπτυξη της στρατηγικής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της θετικής 
επιβεβαίωσης των δικαιωμάτων του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην 
οικογένεια, στη μόρφωση, στην κοινωνική ένταξη, στην υγειονομική περίθαλψη, στην 
ισότητα ευκαιριών, στον αθλητισμό, με στόχο να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας 
«κοινωνίας φιλικής προς τα παιδιά και προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους» στην οποία τα 
παιδιά θα μπορούν να αισθάνονται προστατευμένα και έχοντα πρωταγωνιστικό ρόλο

Η εισηγήτρια θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η παρούσα έκθεση δεν έχει στόχο να παραθέσει 
έναν κατάλογο των προβλημάτων που θα πρέπει να επιλυθούν και των δικαιωμάτων που θα 
πρέπει να εξετασθούν κατά προτεραιότητα.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η έκθεση έχει απλώς ως στόχο να χρησιμεύσει ως ένα μέσο 
προβληματισμού για την ανακοίνωση της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες 
συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο ΕΚ (συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές και 
με την ομάδα εργασίας όπου συμμετέχουν οι συντάκτες των διαφόρων επιτροπών που έχουν 
κληθεί να γνωμοδοτήσουν, συναντήσεις με εμπειρογνώμονες), και ιδίως την κοινή ακρόαση 
της 17ης Απριλίου 2007 και το πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου.

Εξάλλου, ο καθορισμός των κύριων προτεραιοτήτων για τη μελλοντική δράση της Ένωσης 
  

1 Εν προκειμένω, η κ. Santos Pais, διευθύντρια του ερευνητικού κέντρου Innocenti της Unicef, υπογράμμισε 
στην εναρκτήρια ομιλία της κατά την ακρόαση της 17ης Απριλίου: «Children require distinct and systematic 
attention and their consideration cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary 
allocations made» (Τα παιδιά χρειάζονται ξεχωριστή και συστηματική προσοχή και το στοιχείο αυτό δεν θα 
πρέπει να υποβαθμίζεται ή να αγνοείται κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών και κατά τη διάθεση των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού).
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θα πραγματοποιηθεί (έπειτα από την ευρύτατη διαβούλευση που σκοπεύει να εγκαινιάσει η 
Επιτροπή) επί τη βάσει ενός εγγράφου που αναμένεται να δημοσιευτεί το 2008. 

II. ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

1. Το νομικό πλαίσιο

Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
που η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υποχρεούνται να σέβονται κυρίως δυνάμει της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης του 1950 για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη έχουν εξάλλου κυρώσει στο σύνολό 
τους τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, το 
κατεξοχήν πλαίσιο αναφοράς για την προστασία των παιδιών. Θα ήταν σκόπιμο, ωστόσο, να 
επισημάνουμε εν προκειμένω ότι, αν και η σύμβαση αυτή έχει πολύ πιο ειδικό χαρακτήρα, 
δεν συνοδεύεται από κανένα μηχανισμό κυρώσεων που θα επέτρεπε τη διασφάλιση της 
τήρησής της, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ΕΣΔΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει έως σήμερα καμία συγκεκριμένη νομική βάση όσον αφορά 
τα δικαιώματα του παιδιού.

Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η Συνταγματική Συνθήκη, εφόσον εγκριθεί, θα 
δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σαφώς πιο κατάλληλο νομικό πλαίσιο ως προς τα 
δικαιώματα του παιδιού: το άρθρο I-3 της Συνθήκης («Στόχοι της Ένωσης») που 
περιλαμβάνει άμεσες αναφορές στα δικαιώματα του παιδιού, και κυρίως το άρθρο 24 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το οποίο αφιερώνεται 
αποκλειστικά στα δικαιώματα του παιδιού) θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει τη σύγκληση νέας ΔΚΔ, το Κοινοβούλιο θα 
εκδώσει τη γνωμοδότησή του σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΣΕΕ. Τότε ακριβώς θα πρέπει να 
φροντίσουμε ώστε όχι μόνο να μην τεθούν υπό αμφισβήτηση τα κεκτημένα όσον αφορά τα 
δικαιώματα του παιδιού, αλλά αντιθέτως να κατοχυρωθούν και μάλιστα να εμπεδωθούν.

Εξάλλου, πρέπει να αναρωτηθούμε σχετικά με τη σκοπιμότητα να προσχωρήσει η ΕΕ όχι 
μόνο στην ΕΣΔΑ, όπως προβλέπεται, αλλά και σε διάφορες συμβάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, όπως αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την 
ακρόαση της 17ης Απριλίου1. Πρέπει, συνεπώς, να εξετάσουμε τη δυνατότητα να 
προσχωρήσει μελλοντικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή / και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επί 

  
1 Η κ. Taylor δήλωσε σχετικώς: «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» (Θα επιθυμούσαμε πολύ να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρεί 
στις σχετικές συμβάσεις, ενισχύοντας έτσι την πολιτική και πρακτική μας συνεργασία στο πλαίσιο αυτό και 
δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην κύρωσή τους από τα κράτη μέλη). Το κείμενο της ομιλίας διατίθεται στον 
ακόλουθο ιστότοπο: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
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παραδείγματι, στις συμβάσεις για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο1, για την άσκηση των 
δικαιωμάτων των παιδιών2, για την υιοθεσία3 ή για τη σεξουαλική εκμετάλλευση4. Θα ήταν 
εξάλλου χρήσιμο να αναρωτηθούμε για τα μέσα που θα επιτρέψουν, σε μεταγενέστερο 
στάδιο, την προσχώρηση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ωστόσο, ακόμα και ελλείψει ειδικής νομικής βάσης, έχουν θεσπιστεί πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις, στο επίπεδο της Ένωσης, που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τα 
δικαιώματα του παιδιού· εξ ου και η σημασία της δημιουργίας ενός μηχανισμού ελέγχου και 
παρακολούθησης κατά την έγκριση και τη μεταφορά των πράξεων αυτών, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του παιδιού λαμβάνονται δεόντως υπόψη και γίνονται 
σεβαστά. Αυτό ακριβώς αποκαλούμε «mainstreaming».

2. Το mainstreaming

Τον Απρίλιο του 2005, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη βελτίωση της συμβατότητας
των νομοθετικών προτάσεών της με τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων5. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Επιτροπή επιδιώκει 3 στόχους: συστηματικό και αυστηρό έλεγχο του 
σεβασμού όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την κατάρτιση κάθε νομοθετικής 
πρότασης· προώθηση μιας «κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»· καλύτερη δημόσια 
προβολή για τα λοιπά θεσμικά όργανα και στους πολίτες των αποτελεσμάτων του ελέγχου 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την πλευρά της Επιτροπής.
Σε έκθεση συνταχθείσα σχετικά με την ανακοίνωση αυτή6, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξέφρασε την επιθυμία του να προβλεφθεί από την Επιτροπή στην αξιολόγηση αντικτύπου 
της ένα κεφάλαιο αφιερωμένο ειδικά στα θεμελιώδη δικαιώματα. Φαίνεται πως θα έπρεπε να 
επαναλάβουμε και να αναλύσουμε περαιτέρω το αίτημα αυτό, καθότι θα ήταν χρήσιμο, στο 
πλαίσιο ορισμένων νομοθετικών προτάσεων, να εγκύψει η Επιτροπή ιδιαίτερα στον 
αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ορισμένες διατάξεις στους ανήλικους. Εξυπακούεται ότι θα 
πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτουν 
σχετική ειδίκευση να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των προτάσεων αυτών. Τούτο είναι 
ακόμα πιο σημαντικό εάν λάβουμε υπόψη την προστιθέμενη αξία μιας άμεσης ειδικής πείρας 
την οποία οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να προσφέρουν στις υπηρεσίες 
της Επιτροπής, προκειμένου να τις βοηθήσουν να εντοπίσουν τους δυνητικούς κινδύνους για 

  
1 Το άρθρο 9 της οποίας αναφέρεται στα εγκλήματα που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία.
2 Η σύμβαση αυτή, που έχει σκοπό να προστατεύσει τα «υπέρτατα συμφέροντα» του παιδιού, προβλέπει μέτρα 
δικονομικής φύσεως που επιτρέπουν στα παιδιά να ασκούν τα δικαιώματά τους, κυρίως στο πλαίσιο των 
υποθέσεων οικογενειακού δικαίου (επιμέλεια, δικαίωμα επίσκεψης, πατρότητα, κηδεμονία) που εκδικάζονται 
ενώπιον μιας δικαστικής αρχής. 
3 Σήμερα βρίσκεται εν εξελίξει μια αναθεώρηση της σύμβασης αυτής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νομικές και 
κοινωνικές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά τη συνεννόηση με το θετό τέκνο όπου είναι δυνατόν, την ελάχιστη 
ηλικία του αναδόχου και το δικαίωμα των ατόμων να γνωρίζουν την ταυτότητα ή την καταγωγή τους. Η 
αναθεωρημένη σύμβαση για την υιοθεσία θα υποβληθεί στην Επιτροπή Υπουργών το 2007.
4 Η εν λόγω σύμβαση βρίσκεται σήμερα στη διαδικασία της έγκρισης και η δυνατότητα προσχώρησης της 
Κοινότητας ή / και της Ένωσης σε αυτήν εξετάζεται επί του παρόντος στους κόλπους του Συμβουλίου.
5 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των 
νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής. Μεθοδολογία συστηματικού και αυστηρού ελέγχου, COM (2005) 172 
τελικό της 27.04.2005
6 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την τήρηση του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής - Μεθοδολογία 
συστηματικού και αυστηρού ελέγχου (2005/2169(INI))
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τα δικαιώματα των παιδιών που θα μπορούσαν να προκύψουν ακόμα και από φαινομενικά 
ασήμαντες προτάσεις1.

Εξάλλου, θα ήταν σημαντικό να αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ειδικό όργανο, η 
σύνθεση του οποίου θα καθοριζόταν μελλοντικώς, ή έναν εκπρόσωπο / συνήγορο για τα 
δικαιώματα του παιδιού, ο οποίος θα μπορούσε να ενεργεί ως διαμεσολαβητής με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ή άλλες οργανώσεις που ειδικεύονται στην 
προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι ανήλικοι θα μπορούν να απευθύνονται σε αυτόν 
τον εκπρόσωπο, όταν θέλουν να διατυπώσουν προτάσεις και συστάσεις σε θέματα 
προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων (βλ. κατωτέρω).

3. Η συμμετοχή
Στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, η «συμμετοχή» αποτελεί λέξη-κλειδί, η οποία 
επανέρχεται ως επωδός στα φυλλάδια και στις δηλώσεις των διεθνών ΜΚΟ, των θεσμικών 
οργάνων και των οργανώσεων που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο θέμα. Κατά την άποψη της 
εισηγήτριας, η έννοια αυτή συνδέεται με μια θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας, ήτοι το 
δικαίωμα του πολίτη να συμμετέχει στις αποφάσεις που τον αφορούν.
Ωστόσο, στην καθημερινή πραγματικότητα, η αρχή της συμμετοχής τίθεται συχνά σε δεύτερη 
μοίρα, παρότι ορισμένες φορές τα παιδιά είναι τα μόνα άτομα που κατέχουν κάποιες 
πολύτιμες πληροφορίες, κυρίως όσον αφορά ορισμένα συμβάντα στο σχολείο, στους 
δρόμους, στις ομάδες νέων ή και ακόμα και στους κόλπους της οικογένειας, ενώ παράλληλα 
έχουν πολλές ιδέες για τον τρόπο βελτίωσης της κατάστασης.

Η παρούσα έκθεση τονίζει και τείνει να αποδείξει ότι, όταν το παιδί έχει τη δυνατότητα να 
εκφράζει ελεύθερα την άποψή του για κάθε ζήτημα που το αφορά2, είναι έτοιμο να το πράξει, 
και μάλιστα με άριστα αποτελέσματα.

Τούτο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο ευρύτατης διαβούλευσης που διεξήγαγε η 
οργάνωση «Σώστε τα παιδιά» (Save the Children) σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής, 
τα αποτελέσματα της οποίας διανεμήθηκαν κατά την κοινή ακρόαση της 17ης Απριλίου 
2007.
Η εισηγήτρια ευελπιστεί ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με όσα εξήγγειλε στην ανακοίνωσή της 
και βασιζόμενη στις δομές και τα πρόσωπα που βρίσκονται περισσότερο κοντά στα παιδιά, 
θα συγκροτήσει έναν μηχανισμό διαβούλευσης/συμμετοχής με τα παιδιά, ο οποίος θα είναι 
ταχύς, αποτελεσματικός και αποδοτικός σε κάθε ζήτημα που τα αφορά.

4. Η δημιουργία μιας διοργανικής δυναμικής

Για να αυξηθεί η προβολή και η αποτελεσματικότητα της προστασίας των δικαιωμάτων του 
παιδιού, θα ήταν χρήσιμο να βελτιωθεί η λειτουργία των οργάνων που έχουν ήδη συσταθεί 
από τα διάφορα θεσμικά όργανα για τον σκοπό αυτόν, και να ενισχυθεί η επικοινωνία και η 
συνεργασία μεταξύ τους. Εάν παραστεί ανάγκη, θα έπρεπε να δημιουργηθούν και νέα 
όργανα.

Στην Επιτροπή διορίστηκε πρόσφατα στους κόλπους της διοίκησης ένας συντονιστής για τα 

  
1 Βλ. σχετικώς τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του δικτύου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για θέματα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του 2005, σελ. 17 κ.ε.
2 Άρθρο 12 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού
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δικαιώματα του παιδιού, οι δραστηριότητες του οποίου θα πρέπει, ωστόσο, να στηρίζονται σε 
μια μονάδα στελεχωμένη με επαρκές προσωπικό. Εξάλλου, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το 
ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε, κατά τη συγκρότηση της επόμενης Επιτροπής και 
επεκτείνοντας τη σημερινή ομάδα Επιτρόπων για τα «θεμελιώδη δικαιώματα», τη θέση ενός 
Επιτρόπου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, που θα ήταν επίσης επιφορτισμένος ειδικά με 
την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού1 και θα ήταν αρμόδιος για τη συγκέντρωση και 
τον συντονισμό όλων των νομοθετικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και λοιπών 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί και άλλα όργανα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η μόνιμη 
διακυβερνητική ομάδα για τα παιδιά και τους εφήβους με την ονομασία «Η Ευρώπη των 
Παιδιών»2. Συστάθηκε το 2000 στους κόλπους του Συμβουλίου, προκειμένου να 
λειτουργήσει ως φόρουμ ανταλλαγής και σύγκρισης δεδομένων για τα παιδιά, και συνέρχεται 
άτυπα κάθε εξάμηνο κατόπιν πρόσκλησης της χώρας που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την πλευρά του, έχει δημιουργήσει επίσης έναν χώρο 
συζήτησης για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, υπό τη μορφή μιας «συμμαχίας για τα 
δικαιώματα του παιδιού», που απαρτίζεται από βουλευτές με διαφορετικές πολιτικές και 
γεωγραφικές καταβολές, οι οποίοι συνέρχονται ανά δίμηνο, καθώς και μια διακομματική 
επιτροπή για την οικογένεια. 

Όσο αξιέπαινες και εάν είναι οι διάφορες πρωτοβουλίες αυτές, μπορούν να αποδειχθούν 
ανεπαρκείς, κυρίως λόγω της έλλειψης προβολής τους και της απουσίας συντονισμού μεταξύ 
τους. Θα έπρεπε λοιπόν, κατά την άποψη της εισηγήτριας, να συντονιστούν και να 
ενισχυθούν οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα διάφορα όργανα αυτά, καθώς και να 
διασφαλιστεί η δημόσια προβολή τους, ενδεχομένως μέσω της δημιουργίας μιας κοινής 
ιστοσελίδας.

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα μπορούσε εξάλλου να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να συσταθεί ένα συντονιστικό όργανο για τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, 
καθιερώνοντας ενδεχομένως τη θέση του συνηγόρου ή διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα του 
παιδιού, ο οποίος θα διαθέτει μια διοικητική μονάδα επιφορτισμένη με τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων του. 

Υπενθυμίζουμε, επίσης, τη σημασία της σύσφιγξης των δεσμών με διάφορους διεθνείς 
οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο αναπτύσσει στον τομέα των 
δικαιωμάτων του παιδιού πολυάριθμες πρωτοβουλίες, από την πραγματοποίηση εκστρατειών 
κατά της βίας3 έως τη θέσπιση διαφόρων συστάσεων, ψηφισμάτων και συμβάσεων, 
καθιστώντας έτσι το συγκεκριμένο όργανο προνομιακό εταίρο στο πλαίσιο της χάραξης μιας 
στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες υπηρεσίες των 
Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως για τη Unicef, η οποία διακρίνεται κυρίως για την ποιότητα των 

  
1 Η δημιουργία της θέσης ενός αντιπροσώπου υψηλού επιπέδου επιφορτισμένου με την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού έχει ήδη αποτελέσει στο παρελθόν αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλ. ιδίως 
το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εμπορία παιδιών και τα παιδιά-στρατιώτες (B5-
0320/2003), που εγκρίθηκε στις 3 Ιουλίου 2003.
2 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
3Από τον Ιανουάριο του 2006, το Συμβούλιο της Ευρώπης διαθέτει μια συντονιστική μονάδα επιφορτισμένη με 
την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και την προστασία των παιδιών από τη βία www.coe.int/children
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μελετών της σχετικά με πολυποίκιλες πτυχές της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο νεοσυσταθείς Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα μπορούσε, 
επίσης, να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας με τις υπηρεσίες αυτές, με τον Ύπατο 
Αρμοστή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και με την 
κοινωνία των πολιτών, ή ακόμα και με εξειδικευμένους φορείς όπως το ENOC (European 
Network of Ombudspeople for Children - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών για τα 
Παιδιά), προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις έρευνές του όσον αφορά την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του παιδιού, να αξιοποιήσει την εμπειρία, τις γνώσεις και τις πληροφορίες που 
έχουν συγκεντρώσει άλλοι φορείς και να αποφύγει έτσι περιττές επικαλύψεις. 

5. Η συλλογή στατιστικών δεδομένων

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε μια εκτενή 
ανάλυση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν στα παιδιά να απολαύουν πλήρως των 
δικαιωμάτων τους. Η ανάλυση αυτή θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως βάση για μια δημόσια 
διαβούλευση το 2008 και να οδηγήσει στον καθορισμό των κύριων προτεραιοτήτων μιας 
μελλοντικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, μια τέτοια ανάλυση, όπως και η 
χάραξη και αξιολόγηση στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων προσανατολισμένων στα 
παιδιά, ιδίως τα λιγότερο ευνοημένα, θα πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστα, πλήρη, ακριβή 
και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία.

Ωστόσο, φαίνεται πως στην ΕΕ υπάρχουν σημαντικά κενά όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα1

και, για τον λόγο αυτόν, θα έπρεπε να ληφθούν ορισμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
συλλογής των στατιστικών δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο επέκτασης της εντολής της Eurostat, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερους 
δείκτες ειδικά για τα παιδιά, και μάλιστα σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα οποία θα 
έπρεπε και εκείνα να ενισχύσουν τα στατιστικά εργαλεία τους. Στο πλαίσιο αυτό, επίσης, 
αποκτά το πλήρες νόημά της η συμμετοχή των παιδιών και θα έπρεπε να εξετάσουμε τα μέσα 
συστηματικής συλλογής των πληροφοριών σχετικά με την άποψή τους επί ορισμένων 
ζητημάτων. Θα μπορούσαν, επίσης, να συγκεντρώνονται και οι πληροφορίες που 
συλλέγονται μέσω των γραμμών τηλεφωνικής υποστήριξης των παιδιών. Εξυπακούεται ότι 
θα έπρεπε να διατεθούν επαρκείς πόροι για τον σκοπό αυτόν. Επ’ αυτού, σημειώνουμε με 
ικανοποίηση ότι, στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναλαμβάνει αυστηρή δέσμευση «να 
χορηγήσει τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή της 
προτεινόμενης στρατηγικής»2.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο και στο θέμα αυτό. 
Εξάλλου, όπως και ο προκάτοχός του, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων 
Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να 
εκσυγχρονίσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τις μεθόδους και τα 
πρότυπα για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας 
των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο3.

  
1 Βλ. για το ζήτημα αυτό ιδίως το φυλλάδιο που δημοσιεύθηκε από το Euronet «Children Rights in the EU», 
σελ. 36.
2 Προαναφερθείσα ανακοίνωση, σελ. 13.
3 Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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6. Ενίσχυση της συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς: το ΦΟΡΟΥΜ

Κατ’ αναλογία με όσα προβλέπει ο κανονισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
ο οποίος ιδρύει στο άρθρο 10 του μια «πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων» ως μέσο 
ανταλλαγής πληροφοριών και συγκέντρωσης γνώσεων, εντάσσοντας στους κόλπους της 
διάφορων ειδών οργανώσεις που εργάζονται υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής προβλέπει τη δημιουργία ενός «φόρουμ».

Το φόρουμ αυτό, το οποίο ίσως τεθεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού, θα συνέβαλλε, 
σύμφωνα με την Επιτροπή, στην κατάρτιση και την παρακολούθηση των δράσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρησίμευε ως χώρος ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Στο φόρουμ 
θα συμμετείχαν τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, η κοινωνία των πολιτών και τα ίδια τα παιδιά.

Στην Επιτροπή θα ανατεθεί η οργάνωση του φόρουμ, προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η 
κατάλληλη συμμετοχή των πολυάριθμων ενδιαφερομένων όσο και η αποτελεσματική 
οργάνωση.

Για να επιτευχθεί αυτό, ευκταίο θα ήταν να συγκροτηθεί μια ολιγομελής συμβουλευτική 
ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, ένα από τα καθήκοντα της οποίας θα μπορούσε 
να ήταν η συμβολή στην κατάρτιση των ημερησίων διατάξεων των συνεδριάσεων του 
φόρουμ. Στην ομάδα αυτή θα έπρεπε να συμμετέχουν νομικοί, που θα μπορούσαν να 
εκδίδουν συγκεκριμένες προτάσεις επί των νομοθετικών πράξεων οι οποίες θα μπορούσαν να 
εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο για την υλοποίηση των προτάσεων του φόρουμ. Εξάλλου, 
τα καθήκοντα και οι εξουσίες του φόρουμ θα ενισχύονταν εάν καθορίζονταν με ακρίβεια.
Εάν το φόρουμ πρόκειται να διατυπώνει συστάσεις, θα έπρεπε να οριστεί, σε ένα είδος 
εσωτερικού κανονισμού, ο τρόπος με τον οποίο θα δίνεται συνέχεια στις συστάσεις αυτές, 
καθώς και να οριστούν τα όργανα που θα είναι επιφορτισμένα με την έμπρακτη εφαρμογή 
των εν λόγω προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο 
παρακολούθησης οι συναφείς κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Είναι σαφές ότι, για να μπορεί να εργάζεται σωστά και αποτελεσματικά, το φόρουμ θα πρέπει 
να λαμβάνει κονδύλια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

7. Η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων προόδων 

Αξίζει να επικροτήσουμε την απόφαση της Επιτροπής να δημοσιεύει κάθε χρόνο μια έκθεση 
σχετικά με τις προόδους που σημειώνονται όσον αφορά την εφαρμογή της προτεινόμενης 
στρατηγικής. Η έκθεση αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο για το Κοινοβούλιο, 
ιδίως στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών του σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, επιτρέποντάς του να ασκεί συστηματικό 
και ακριβή έλεγχο της συνεκτίμησης των δικαιωμάτων του παιδιού σε κοινοτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πρόταση της UNICEF1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε, από την πλευρά 
του, να διασφαλίζει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται οργανώνοντας σε 
περιοδική βάση ακροάσεις αφιερωμένες σε ορισμένες ειδικές πτυχές της προαγωγής των 

  
1 Βλ. την προσφώνηση της κ. Santos Pais κατά την ακρόαση της 17ης Απριλίου 2007 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
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δικαιωμάτων του παιδιού.

Και εδώ, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασίας που θα πρέπει 
να καθορίσει κατά την έναρξη των εργασιών του και επί του οποίου πρόκειται σύντομα να 
γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1.

III. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ 
ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

l. Η καταπολέμηση κάθε μορφής βίας

Η βία που ασκείται κατά των παιδιών δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι η 
κεντρική ιδέα της έκθεσης του καθηγητή κ. Pinheiro που παρουσιάστηκε κατά την ακρόαση 
της 17ης Απριλίου, και η οποία αντανακλάται στην παρούσα έκθεση2.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όχι μόνον θα πρέπει να τιμωρούνται οι δράστες της βίας, 
αλλά θα πρέπει επίσης να εκπονηθεί μια στρατηγική πρόληψης της βίας εις βάρος των 
παιδιών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δημιουργήσει πολυάριθμα και σημαντικά εργαλεία για την 
καταπολέμηση της βίας της οποίας θύματα είναι τα παιδιά, όπως τα προγράμματα DAPHNE 
και AGIS3, το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας4, η απόφαση πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων5, την απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για την καταπολέμηση της 
παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ6, την απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας7, καθώς και διάφορα μέτρα καταπολέμησης του 
σεξουαλικού τουρισμού με θύματα παιδιά.

Επί του τελευταίου ζητήματος, ο Επίτροπος κ. Frattini ανακοίνωσε, κατά την ακρόαση της 
17ης Απριλίου, ότι η Επιτροπή εργάζεται, σε συνεργασία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, 
για την ενίσχυση των μέτρων που στοχεύουν στην αναχαίτιση των ροών σεξουαλικού 
τουρισμού από τα κράτη μέλη. Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός 
αυτό και ευελπιστεί επιπλέον ότι θα θεσπιστούν διαδικασίες που θα επιτρέπουν τον καλύτερο 

  
1 Άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, 
για τη θέσπιση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2 Ο κ. Sergio Paulo Pinhero ορίστηκε επικεφαλής της εκπόνησης της μελέτης του ΟΗΕ για τη βία εις βάρος των 
παιδιών. Η μελέτη είναι διαθέσιμη σε διάφορους ιστοτόπους, μεταξύ των οποίων και ο ιστότοπος  
http://www.unicef.org.
3 Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, τα 
όργανα των διωκτικών αρχών και τους εκπροσώπους των υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων των κρατών 
μελών της ΕΕ και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών να συγκροτήσουν ευρωπαϊκά δίκτυα και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και ορθές πρακτικές.
4 Σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
εμπορίας ανθρώπων, ΕΕ C 311 της 09.12.2005
5 ΕΕ L 203 της 01.08.2002.
6 ΕΕ L 138 της 9.06.2000.
7 ΕΕ L 13/44 της 20.01.2004.
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συντονισμό των διώξεων εκτός των συνόρων. Ο Επίτροπος κ. Frattini έδωσε στη 
δημοσιότητα ανακοίνωση σχετικά με το έγκλημα στο Διαδίκτυο, η οποία εγκρίθηκε στις 22 
Μαΐου 2007.

Σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, υπενθυμίζουμε ότι το Συμβούλιο 
της Ευρώπης πρόκειται να εγκρίνει μια σύμβαση για την προστασία των παιδιών από τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση, επί της οποίας τα κράτη μέλη της 
ΕΕ έχουν συντονίσει τη θέση τους στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 36. Στο πλαίσιο 
αυτό, τέθηκε το ζήτημα της προσχώρησης της Επιτροπής ή/και της ΕΕ στην εν λόγω 
σύμβαση. Η εισηγήτρια ενθαρρύνει βεβαίως την προσχώρηση αυτή και ελπίζει ότι θα 
υιοθετηθεί επ’ αυτού μια θέση αρχής, προκειμένου να επιτραπεί μελλοντικά στην ΕΕ να 
συμμετέχει στη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμβάσεων για ζητήματα ποινικού δικαίου, 
ιδίως συμβάσεων που στοχεύουν στην προστασία των παιδιών, και να τις επικυρώνει.

Εξάλλου, επείγει επίσης η δημιουργία ενός συστήματος προστασίας των παιδιών από τη 
σεξουαλική κακοποίηση η οποία θα προβλέπει αποτελεσματικούς και συντονισμένους 
μηχανισμούς ελέγχου προκειμένου να απαγορεύεται αποτελεσματικά σε πρόσωπα, τα οποία, 
λόγω καταδίκης, πρέπει να θεωρούνται άτομα ακατάλληλα για εργασία με παιδιά, η 
πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα. Η εισηγήτρια φρονεί ότι το Συμβούλιο πρέπει να 
ενισχύσει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στις περιπτώσεις σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης των παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, βελτιώνοντας τη συνεργασία σε 
θέματα ανταλλαγής πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη νομολογία σε επίπεδο ΕΕ και 
επιβάλλοντας ελάχιστες υποχρεώσεις για τα άλλα κράτη μέλη. Αυτή η διαδικασία είναι 
επιβεβλημένη προκειμένου να υπάρχει η εγγύηση ότι η απαγόρευση άσκησης μιας 
δραστηριότητας που συνεπάγεται επαφή με παιδιά θα έχει, όσον αφορά το άτομο που έχει 
καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση σε κράτος μέλος, νομικές συνέπειες και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη.

Σε ό,τι αφορά την παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί, σε 
συνεργασία με αρκετά τραπεζικά ιδρύματα και τους κυριότερους οργανισμούς έκδοσης 
πιστωτικών καρτών, τη δυνατότητα να αποκλείονται από τα επιγραμμικά συστήματα 
πληρωμής οι ιστότοποι που πωλούν υλικό παιδικής πορνογραφίας. Αυτή είναι μια αξιόλογη 
πρωτοβουλία η οποία πρέπει να λάβει όλη μας την προσοχή. 
Συγκεκριμένα, μια τράπεζα που ακυρώνει το συμβόλαιο που έχει συνάψει με έμπορο ο 
οποίος πωλεί υλικό παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, κατά γενικό κανόνα αφού έχει 
ειδοποιηθεί από το ίδρυμα που διενήργησε την εξακρίβωση, θα έπρεπε να διαθέτει την άδεια 
να κοινοποιεί τα στοιχεία στους άλλους πιστωτικούς οργανισμούς με βάση το υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού. Για τον σκοπό αυτόν, θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια βάση 
δεδομένων που θα ενημερώνεται διαρκώς και η οποία θα περιέχει τα στοιχεία των εμπόρων 
που πωλούν υλικό παιδικής πορνογραφίας. Τα στοιχεία που αφορούν τέτοιου είδους πωλητές 
θα έπρεπε εξάλλου να κοινοποιούνται αμέσως στις αστυνομικές υπηρεσίες του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, στην Europol και στην Interpol. Στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, θα πρέπει να διεξαχθούν 
εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού προκειμένου να προστατεύονται 
τα παιδιά και να τιμωρούνται οι δράστες των εγκλημάτων.

Σε ό,τι αφορά τη βία που προβάλλεται από το διαδίκτυο, πρέπει να εφαρμοστεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αυτορρύθμισης των ιστοτόπων που προβάλλουν εικόνες ή βίντεο 
με εικόνες βίας. Οι διαχειριστές δικτύου θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί ως προς το 
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περιεχόμενο που υπάρχει στον ιστότοπό τους και να απαγορεύουν την κυβερνητική βία που 
προάγει τη βία μεταξύ των ανηλίκων και τον εξευτελισμό των μαθητών και των καθηγητών. 
Εν προκειμένω, η εισηγήτρια υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του κοινοτικού προγράμματος 
«Safer Internet Plus» (2005-2008), για την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου 
και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών μέσω των οποίων δημιουργήθηκαν αριθμοί τηλεφωνικής 
κλήσης και ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για να παρέχεται βοήθεια στα παιδιά που έρχονται 
σε επαφή με περιεχόμενο παράνομο και με δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτά.

Πρέπει επίσης να επιδείξουμε προσοχή σε σχέση και με άλλα μέσα επικοινωνίας, ιδίως την 
τηλεόραση, προκειμένου να επιβλέπουμε και να περιορίζουμε την προβολή εικόνων και 
περιεχομένου βίας ή προγραμμάτων που δεν είναι κατάλληλα για παιδιά.

Μια άλλη σοβαρή μορφή βίας που πρέπει να επισημάνουμε είναι αυτή που αφορά τους 
ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων. Λόγω του ότι αυξήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές, οι 
οποίες δεν συνοδεύονται συστηματικά από πραγματική κοινωνική ένταξη, το εν λόγω 
φαινόμενο βρίσκεται σε έντονη αύξηση, ακόμη και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συχνά, πρόθυμοι γιατροί επιδίδονται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις παράνομα. Ακόμη 
συχνότερα, τα παιδιά που είναι θύματα αυτών των πράξεων, οδηγούνται στις χώρες 
καταγωγής τους για να υποστούν ακρωτηριασμό εκεί χωρίς να έχουν λάβει ενημέρωση ούτε 
ειδική ιατρική βοήθεια. Οι βλάβες που υφίστανται είναι μόνιμες και έχουν σοβαρές συνέπειες 
στη σωματική και ψυχολογική υγεία του θύματος.

Για το θέμα αυτό, πρέπει να προβλέπεται η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής.

Στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας1, η εισηγήτρια θα ήθελε να υπογραμμίσει την 
προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει η συνεργασία με την Europol και την Eurojust, 
και φρονεί ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα για την ενίσχυση της δράσης τους υπέρ 
της προστασίας των παιδιών από τη μάστιγα αυτή, καθώς και από κάθε άλλη μορφή βίας και 
εκμετάλλευσης, όχι μόνο σεξουαλικής φύσεως. Πράγματι, η εκμετάλλευση ενός παιδιού 
μπορεί να λάβει πολυποίκιλες μορφές, όπως επί παραδείγματι η χρήση των παιδιών για 
επαιτεία, η οποία θίγει κατάφωρα την αξιοπρέπεια του παιδιού και δημιουργεί σοβαρά 
ψυχολογικά τραύματα και θα έπρεπε για τον λόγο αυτόν, να απαγορευτεί σε όλα τα κράτη 
μέλη. Η εισηγήτρια ελπίζει συνεπώς ότι τα κράτη μέλη θα παράσχουν στην Europol και την 
Eurojust κάθε χρήσιμη πληροφορία που θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά 
τους, καθώς και ότι η Europol θα εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με την Interpol αλλά 
και με τον οργανισμό Frontex.

Στο πλαίσιο της ακρόασης της 17ης Απριλίου, ο Επίτροπος κ. Frattini υπογράμμισε τη 
βούλησή του να καταπολεμήσει, σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, την κυκλοφορία 
βίαιων βιντεοπαιχνιδιών, κίνηση την οποία η εισηγήτρια βεβαίως θα ενθαρρύνει.

2. Η καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων και το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση

Η παρούσα στρατηγική στοχεύει στην υποστήριξη και στην υλοποίηση των στόχων της 
Χιλιετίας, οι οποίοι ορίζουν τις παγκόσμιες προτεραιότητες για το σύνολο του πληθυσμού 

  
1 Επί του ζητήματος αυτού, ο Επίτροπος κ. Frattini εξήγγειλε ότι η 17η Οκτωβρίου θα κηρυχθεί ως ημέρα 
αφιερωμένη στο εν λόγω φαινόμενο.



PE 390.381v01-00 20/23 PR\676846EL.doc

EL

του κόσμου, αλλά κατά πρώτο λόγο για τα παιδιά. Αυτοί οι στόχοι είναι ιδίως η 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, η καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η προαγωγή της 
μητρικής υγείας, η μείωση του ποσοστού της παιδικής θνησιμότητας και οι εκστρατείες 
πρόληψης του HIV/AIDS και οι εκστρατείες εμβολιασμού.

Πρέπει εξάλλου να προστατεύονται τα παιδιά από τις χείριστες μορφές εκμετάλλευσης και 
ιδίως από την παιδική εργασία, τη συμμετοχή των παιδιών στις συγκρούσεις (παιδιά-
στρατιώτες) και την οικιακή δουλεία.

Η φτώχεια αποτελεί συχνά την αιτία κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων. Στην 
ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανακοινώνει την πρόθεσή της να εργαστεί από το 2007 για τη 
συγκέντρωση των δράσεων που αναπτύσσονται σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της 
παιδικής φτώχειας.

Είναι πράγματι απαραίτητο να αντιμετωπίσει η ΕΕ τα προβλήματα αυτά, ακολουθώντας την 
ορθή κατεύθυνση των διατάξεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία 
κατοχυρώνει στα άρθρα 27 και 28 το δικαίωμα κάθε παιδιού σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
διαβίωσης που θα επιτρέπει τη σωματική, διανοητική, πνευματική, ηθική και κοινωνική 
ανάπτυξή του, καθώς και το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό 
επαναλαμβάνεται εξάλλου στο άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η ΕΕ οφείλει, ως εκ τούτου, να μεριμνήσει ώστε να μην γίνεται ανεκτή καμία διάκριση όσον 
αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, μόνον η οδηγία 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής επιβάλλει στα 
κράτη μέλη την υποχρέωση να απαγορεύουν κάθε μορφής διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι, ως έχει σήμερα η κοινοτική 
νομοθεσία, μόνον οι εθνοτικές μειονότητες απολαύουν προστασίας από τις διακρίσεις στην 
εκπαίδευση, σε αντίθεση με τις θρησκευτικές και τις γλωσσικές μειονότητες. Η εισηγήτρια 
φρονεί, συνεπώς, ότι θα έπρεπε να θεσπιστούν νέες διατάξεις για την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της προστασίας από τις διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση1.Το 2007 είναι το Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Η εισηγήτρια ελπίζει ότι η 
Επιτροπή θα αρχίσει ήδη από το τρέχον έτος να εργάζεται για την κατάρτιση μιας οδηγίας 
που θα καλύπτει όλους τους τομείς που αναφέρονται στην οδηγία για τις «φυλετικές 
διακρίσεις» (άρθρο 3) και θα ισχύει για όλους τους λόγους διακρίσεων που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ ήτοι το φύλο, η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία, οι 
πεποιθήσεις, ο γενετήσιος προσανατολισμός και η αναπηρία.

Τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει να αποτελέσουν μία από τις κύριες προτεραιότητες των 
μελλοντικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Εν προκειμένω, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα παιδιά με 
αναπηρίες πρέπει να θεωρούνται παιδιά «με ειδικές δεξιότητες» και για τον λόγο αυτόν, είναι 
απαραίτητο να συμβάλουμε στην ανάπτυξή τους και να τα σεβόμαστε.

Θεωρεί εξάλλου, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, και ιδίως στην περίπτωση των παιδιών Ρομ, 
θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης θετικών δράσεων για την καταπολέμηση 

  
1 Βλ. σχετικά τη θεματική έκθεση αριθ. 4 του δικτύου εμπειρογνωμόνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα της 25ης 
Μαΐου 2006, σελ. 45.



PR\676846EL.doc 21/23 PE 390.381v02-00

EL

των διακρίσεων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η 
απομόνωση που υφίστανται κάποιες φορές1.

Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να προαχθούν οι εκστρατείες σχολικής φοίτησης , οι οποίες είναι 
χρήσιμες για την καταπολέμηση του χαμηλού ποσοστού αλφαβητισμού, και να ληφθούν 
ειδικά μέτρα για την επίλυση του προβλήματος που συνιστά η σχολική διασπορά για τα 
παιδιά Ρομ.

Παράλληλα, θα έπρεπε οι ιατρικές δομές να προάγουν προγράμματα εμβολιασμού και 
υγειονομικής υποστήριξης για τα νεογέννητα παιδιά και τα παιδιά Ρομ, που αποτελούν μια 
κατηγορία που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο παθολογιών.

Εξάλλου, θα πρέπει να καταβληθούν στοχοθετημένες προσπάθειες υπέρ των παιδιών του 
δρόμου, καθώς τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτά είναι τουλάχιστον ελλιπή, τη στιγμή που 
τα δεινά που αντιμετωπίζουν καθιστούν απαραίτητη τη λήψη στοχοθετημένων μέτρων.

3. Τα δικαιώματα των παιδιών που είναι μετανάστες

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι «μια άλλη πρόκληση είναι να 
διασφαλίζεται στη νομοθεσία και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι μετανάστες, ζητούν 
άσυλο ή είναι πρόσφυγες»2. Η εισηγήτρια ενθαρρύνει βεβαίως την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης αυτής.

Στον τομέα του ασύλου, εντός των επόμενων μηνών η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νέες 
νομοθετικές πράξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με στόχο τη 
διαμόρφωση ενός κοινού συστήματος ασύλου. Η εισηγήτρια εφιστά ήδη την προσοχή στο 
γεγονός ότι η ιδιαίτερη κατάσταση των παιδιών θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη 
σε όλα τα μέτρα που εγκρίνονται στο πλαίσιο αυτό. Πράγματι, παρότι οι υφιστάμενες 
νομοθετικές πράξεις περιλαμβάνουν ήδη διατάξεις για την προστασία των παιδιών, οι 
διατάξεις αυτές δεν είναι πάντοτε επαρκείς, ενώ παράλληλα παρατηρούνται προβλήματα 
στην εφαρμογή τους3. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει, επί παραδείγματι, να μεριμνήσουμε 
ώστε οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία των φακέλων να λαμβάνουν 
ειδική εκπαίδευση, η ακρόαση του παιδιού να γίνεται υπό συνθήκες προσαρμοσμένες στην 
ηλικία του, η οποία πρέπει να καθορίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς 
και να είναι δυνατή η εξεύρεση λύσεων εναλλακτικών της κράτησης, η οποία απλώς 
επιδεινώνει το τραύμα που υφίσταται το παιδί. Η έννοια του «υπέρτατου συμφέροντος του 
παιδιού» θα ενισχυθεί εάν οριστεί με ακρίβεια, σε στενή συνεργασία ιδίως με την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η οποία έχει αναπτύξει μια 
διαδικασία για τον τυπικό ορισμό όσων θεωρείται ότι θα πρέπει να καλύπτει η έννοια του 
υπέρτατου συμφέροντος − πρόκειται για τη διαδικασία «BID» (Best Interests 
Determination)4.

  
1 Για παραδείγματα σχετικών ορθών πρακτικών βλ. την προαναφερθείσα έκθεση, σελ.46 κ.ε.
2 COM 2006 (367) σελ. 7.
3 Βλ. σχετικά την παρέμβαση της αντιπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες κατά την ακρόαση της 17ης Απριλίου http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
4 Ο τυπικός ορισμός του υπέρτατου συμφέροντος (BID) είναι μια τυπική διαδικασία που αποτελείται από ειδικές 
διαδικασίες ασφάλειας και απαιτήσεις τεκμηρίωσης που εφαρμόζονται για ορισμένα παιδιά που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Ο λαμβάνων την απόφαση 
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Η έννοια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στη συνείδηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, η ευάλωτη 
θέση των οποίων θεωρείται πλέον αυταπόδεικτη1. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να 
φροντίσουμε ώστε τα παιδιά αυτά να είναι δεόντως ενημερωμένα για τα δικαιώματά τους και 
για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα προασπίζουν, καθώς και να απολαύουν όσο το 
δυνατόν συντομότερα της συνδρομής ενός νομικού εκπροσώπου.

Επιπλέον, ορισμένα παιδιά δεν έχουν καταχωριστεί στα μητρώα κατά τη γέννηση. Τα παιδιά 
που δεν είναι καταχωρισμένα δεν έχουν δικαίωμα σε ταυτότητα, όνομα, υπηκοότητα,
εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. Η κατάσταση «αφάνειας» αυτών των παιδιών 
απαιτεί συγκεκριμένη παρέμβαση, διότι ο ανήλικος που δεν είναι καταχωρισμένος σε 
μητρώο, δεν απολαύει κανενός νομικού καθεστώτος, κάτι που εμποδίζει τον έλεγχο, την 
πρόληψη και την παρέμβαση σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του. Πράγματι, 
υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα μη εγγεγραμμένα παιδιά αποτελούν θύματα εμπορίας και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταδικασμένα να ζουν σε συνθήκες δουλείας ή αναγκασμένα 
να εργάζονται.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι προαναφερόμενοι τομείς στους οποίους τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να λαμβάνονται 
συγκεκριμένα υπόψη αποτελούν μερικά μόνον από τα ζητήματα που θα πρέπει να 
συνεκτιμήσουμε για την επίτευξη πραγματικού «mainstreaming». Βεβαίως, θα πρέπει να 
ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και για άλλα ζητήματα, όπως κυρίως αυτό της διατροφικής 
εκπαίδευσης, της κατάχρησης αλκοόλ και της εξάπλωσης των ναρκωτικών, που, σύμφωνα με 
έρευνα που διενήργησε η οργάνωση «Σώστε τα παιδιά» (Save the Children), ξεχωρίζουν ως 
ορισμένα από τα σοβαρά προβλήματα των οποίων την αντιμετώπιση επιθυμούν τα ίδια τα 
παιδιά.

Πολλά άλλα δικαιώματα των παιδιών δεν γίνονται σεβαστά ούτε συνοδεύονται από επαρκείς 
εγγυήσεις. Υπάρχει πλήθος καταστάσεων επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν την παιδική 
ηλικία. Αναφέρουμε, επί παραδείγματι, τη ραγδαία αύξηση των περιπτώσεων διεθνούς 
εμπορίας παιδιών, τον γραφειοκρατικό φόρτο που παρακωλύει τις διεθνείς υιοθεσίες, το 
δράμα των αναγκαστικών γάμων, τον σημαντικό αριθμό παιδιών που εξαφανίστηκαν για τα 
οποία δεν έχουμε νέα.

Όπως ανέφερε η εισηγήτρια στην εισαγωγή, οι τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής που 
προτείνει η Επιτροπή θα αποτελέσουν αντικείμενο εις βάθος συζήτησης σε μεταγενέστερο 
στάδιο και σε διάφορα πλαίσια, ένα από αυτά είναι το φόρουμ, που συνεδρίασε για πρώτη 
φορά στο Βερολίνο.

Θα πρέπει, ωστόσο, να αξιολογηθούν οι ενδείξεις που περιέχονται στη μελλοντική 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την υποστήριξη της οικογένειας και των δεικτών γεννητικότητας, 

    
έχει την υποχρέωση να σταθμίζει και να εξισορροπεί όλους τους συναφείς παράγοντες μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στη 
σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και στις λοιπές πράξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου, προκειμένου 
να λάβει μια ολοκληρωμένη απόφαση που θα προστατεύει με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματα του παιδιού. 
1 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το 4-5% των 
αιτούντων άσυλο που φθάνουν στο έδαφος της ΕΕ είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, αριθμός που το 2006 
αντιστοιχούσε σε 8 000 – 10 000 ανηλίκους.
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καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.


