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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo
(2007/2093(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2007 m. birželio 21–22 d. išvadas dėl sutarčių 
reformos,

– atsižvelgdamas į būsimojo ES sutarties 3 straipsnio formuluotę, nustatytą Briuselio 
Europos Vadovų Tarybos 2007 m. birželio 21–22 d. susitikime Briuselyje, kurioje 
nurodoma, kad Sąjunga „kovoja su (…) diskriminacija bei skatina (…) vaiko teisių 
apsaugą“, ir patikslinama, kad ir „palaikydama santykius su platesniu pasauliu, Sąjunga 
(…) padeda (…) apsaugoti žmogaus, ypač vaiko, teises,“

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2007 m. birželio 21–22 d. susitikime 
Briuselyje priimtą sprendimą Pagrindinių teisių chartiją, kurios 24 straipsnis vadinamas 
„Vaiko teisės“ ir kuriame, tarp kitko, teigiama, kad „imantis bet kokių su vaiku susijusių 
veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės, ar privačios įstaigos, svarbiausia – vaiko 
interesai“,

– atsižvelgdamas į ES sprendimą prisijungti prie 1950 m. Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK), kurioje numatomos sankcijos jos 
nesilaikymo atveju,

– atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir jos fakultatyvinius protokolus,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2007 m. vasario 15 d. Reglamentą (EB) Nr. 168/2007, 
įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo“ 
(COM(2006)367 galutinis),

– atsižvelgdamas į organizacijų „Save the children“ ir „Plan International“ konsultavimosi 
dėl Komisijos komunikato rezultatus2;

– atsižvelgdamas į Vaiko teisių forumą, kurį Komisija įsteigė paskelbusi komunikatą „Dėl 
ES vaiko teisių strategijos kūrimo“, pirmą kartą posėdžiavusį Berlyne 2007 m. birželio 
4 d.,

– atsižvelgdamas į pirmajame Forume Berlyne 2007 m. birželio 4 d. paskelbtą politinę 
deklaraciją, kurioje dar kartą išreiškiama valia, kad į vaiko teises būtų sistemingai 
atsižvelgiama Europos Sąjungos vidaus ir išorės politikoje,

  
1 OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl nediskriminavimo ir lygių 
galimybių visiems – pagrindų strategija1,

– atsižvelgdamas į ES Pagrindinių teisių nepriklausomų ekspertų tinklo teminę pastabą dėl 
vaiko teisių Europos Sąjungoje2,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų ataskaitą dėl smurto prieš vaikus, 2006 m. spalio 9 d. 
pristatytą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pagrindų sprendimą 2004/68/TVR dėl 
kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija3,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos Regionų komitetui „Bendrosios politikos, skirtos kovai su 
elektroniniais nusikaltimais, linkme“ (COM(2007)0267 galutinis),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į 
Moterų teisių ir lyčių lygybės, Užsienio reikalų, Vystymosi, Užimtumo ir socialinių 
reikalų, Kultūros ir švietimo bei Teisės reikalų komitetų nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi pagrindinis Komisijos komunikato „Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo“ 
tikslas – skatinti vaiko teisių – visų pirma teisės turėti šeimą, teisių į meilę ir žaidimą, 
sveikatą, švietimą, socialinę integraciją, lygias galimybes, sportą ir švarią bei saugią 
aplinką – teigimą siekiant padėti pagrindus vaikams palankiai ir jiems pritaikytai 
visuomenei, kurioje vaikai jausis saugūs ir bus aktyvūs veikėjai.

B. kadangi pagal Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį svarbu užtikrinti vaikams „teisę į 
dalyvavimą“, kad visais su jais susijusiais klausimais visuomet būtų atsižvelgiama į jų 
patirtį ir nuomones,

C. kadangi labai svarbu vaikų teises įtraukti į visas su jomis susijusias ES politikos sritis ir 
jas ginti („aspekto integravimas“, angl. mainstreaming),

PAGRINDINĖS STRATEGINĖS GAIRĖS

1. džiaugiasi Komisijos iniciatyva aiškiai išreikšta valia pripažinti specifinį vaiko teisių 
pobūdį, kuris skiriasi nuo bendresnės pagrindinių teisių problematikos, nors yra jos 
sudedamoji dalis;

2. konstatuoja, kad vis daugiau ES valdomų sričių daro tiesioginę arba netiesioginę įtaką 
vaiko teisėms ir prašo Komisiją į poveikio įvertinimą, numatytą 2005 m. balandžio 27 d. 
Komunikate „Pagrindinių teisių chartijos laikymasis Komisijos teisės aktų pasiūlymuose –
Nuolatinės ir griežtos kontrolės metodologija“ (COM(2005)0172) įtraukti skyrių, skirtą 
vaiko teisių nagrinėjimui politinėje plotmėje; 

  
1 OL C 300E, 2006 2 9, p. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 OL L 13, 2004 1 20, p. 44.



PR\676846LT.doc 5/18 PE 390.381v02-00

LT

3. džiaugiasi, kad Komisija įsteigė Forumą, kuriame dalyvauja valstybių narių, Europos 
Parlamento ir Komisijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO), žmogaus teisių srityje 
dirbančių tarptautinių organizacijų atstovai ir patys vaikai;

4. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą vaikų teisėms skirti specialią biudžeto eilutę, iš kurios 
būtų galima finansuoti ir Forumą, ir tokius bandomuosius projektus kaip Europos greitojo 
įspėjimo sistema „vaikų grobimas“;

5. džiaugiasi, kad Komisija sukūrė tarpžinybinę vaiko teisių grupę ir skyrė vaiko teisių 
koordinatorių ir pageidauja, kad ir Europos Parlamente būtų sukurtas koordinavimo 
padalinys, kuris suvienytų ir racionalizuotų visas Parlamento iniciatyvas, susijusias su 
vaikų teisėmis; pageidauja, kad šios organizacijos galėtų sukurti keitimosi informacija ir 
gerąja patirtimi tinklą;

6. susidomėjęs laukia, kol Komisija 2008 m. paskelbs konsultacinį dokumentą, kuriame
apibrėš būsimųjų ES veiksmų vaiko teisių srityje svarbiausiuosius prioritetus, ir prašo ją 
atsižvelgti į organizacijų „Save the Children“ ir „Plan International“ konsultacijų su 
tūkstančiu vaikų 2007 m. pradžioje rezultatus, kurie atskleidė, jog pirmenybinėmis 
sritimis jie laiko patiriamą prieš juos nukreiptą prievartą, diskriminaciją, socialinę atskirtį 
ir rasizmą, narkotikų, alkoholio ir rūkymo padarinius, prostituciją ir prekybą žmonėmis 
bei aplinkosaugą1;

7. prašo, kad vaiko teisių apsauga būtų įtraukta kaip vienas iš Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros daugiametės veiklos prioritetų ir kad ši artimiausiu metu įsteigtų 
bendradarbiavimo su šioje srityje dirbančiomis tarptautinėmis institucijomis ir NVO 
tinklą, siekdama visapusiškai pasinaudoti jų patirtimi ir turima informacija;

8. prašo Komisijos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir valstybių narių dirbti 
siekiant patobulinti statistinių duomenų apie vaikų padėtį ES rinkimą, esant reikalui, 
išplečiant Eurostato įgaliojimus, siekiant įvesti kuo daugiau rodiklių, konkrečiai susijusių 
su vaikais;

9. prašo, kad būtų numatyta, jog ES pasirašys Europos Tarybos konvencijas, susijusias su 
žmogaus teisėmis, pvz., dėl vaiko teisių įgyvendinimo, dėl įvaikinimo arba dėl seksualinės 
vergovės ir seksualinio išnaudojimo, ir pageidauja, kad Taryba priimtų principinę poziciją, 
kad ateityje ES padėtų dalyvauti derybose dėl būsimųjų vaikų apsaugos konvencijų; 

10. pageidauja, kad būtų išanalizuota galimybė ES prisijungti prie Jungtinių Tautų vaiko 
teisių apsaugos konvencijos;

11. ragina visas valstybes nares, kurios dar to nėra padariusios, įsteigti Vaiko ir paauglio teisių 
garanto instituciją, numatytą 1989 m. JTO vaiko teisių konvencijoje;

KAI KURIE PIRMENYBINIAI ASPEKTAI

Smurtas

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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12. tvirtina, kad bet kokios formos smurtas prieš vaikus yra nepateisinamas, ir primena, kad 
viena iš Jungtinių Tautų studijoje dėl smurto pateiktų rekomendacijų – pirmenybę teikti 
prevencijai, o tai skatina stiprinti teismų ir policijos bendradarbiavimą tarp valstybių 
narių, Europolo ir Eurojusto;

13. prašo visų institucijų ir valstybių narių stoti į kovą su vaikų prekyba, pedofilija ir vaikų 
pornografija internete, konkrečiai panaudojant naujas įstatymų priemones, kuriose 
numatomas visų suinteresuotų valstybinių ir privačių veikėjų dalyvavimas, kaip nurodyta 
ir Komisijos komunikate „Bendrosios politikos, skirtos kovai su elektroniniais 
nusikaltimais, linkme“;

14. remia Komisijos, kuri drauge su didžiausiomis įmonėmis, išduodančiomis kreditines 
korteles, vertina technines galimybes iš mokėjimo internetu sistemos pašalinti tinklapius, 
kuriuose vyksta elektroninė prekyba vaikų pornografine medžiaga, pastangas;

15. rekomenduoja sukurti adekvačią ir veiksmingą reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
taikoma prieigos tiekėjams, valstybiniams ir privatiems televizijos kanalams ir pramonei, 
konkrečiai siekiant uždrausti žalingo vaizdo ir turinio perdavimui (įskaitant elektroninio 
priekabiavimo reiškinį) ir prekiauti smurtą vaizduojančiais vaizdo žaidimais, kurie, 
skatindami smurtą, kenkia vaiko psichofiziniam vystymuisi;

16. prašo sukurti jaunuolių nusikalstamumo ir priekabiavimo mokyklose prevencijos planą, 
kurį įgyvendinant dalyvautų visų pirma šeimos ir mokyklos;

17. pageidauja, kad valstybės narės sukurtų teistumo už nusikaltimus prieš vaikus 
informacijos sistemą, kad būtų galima asmenims, teistiems už lytinius nusikaltimus ir 
laikomiems negebančiais dirbti su vaikais, užkirsti kelią gauti tam tikrą darbą, ir vykdyti 
kuo veiksmingesnę nusikaltimų pasikartojimo prevenciją; šiuo požiūriu džiaugiasi 
Tarybos pasiekta pažanga valstybių narių keitimosi informacija apie teistumą 
baudžiamosios teisės srityje ir pageidauja, kad Taryba per europinį tinklą skubiai sukurtų 
nacionalinių teismų registrų tarpusavio sąsają;

18. prašo, kad seksualinis turizmas, į kurį įtraukiami vaikai, visose valstybėse narėse būtų 
laikomas nusikaltimu, kad jam būtų taikomi eksteritoriniai baudžiamieji įstatymai ir kad 
Europolas būtų įgaliotas bendradarbiauti su valstybių narių ir šalių, kurioms būdingas šio 
tipo turizmas, policijos pajėgomis ir atlikti tyrimus, siekdamas nustatyti tokių nusikaltimų 
autorius;

19. prašo, kad, proporcingai atsižvelgiant į vaikų padarytų nusikaltimų sunkumą, jiems būtų 
nustatytos bausmės, pakeičiančios įkalinimą, ir kad bet kokiu atveju būtų užtikrinamos jų 
būsimo pakartotinio socialinio ir profesinio prisitaikymo priemonės, atsižvelgiant į 
būtinybę vaikams nurodyti, kad jie turi ne tik teises, bet ir pareigas;

20. prašo, kad būtų sprendžiama tarptautinio vaikų grobimo problema, kuri dažnai tampa tėvų 
konfliktų po išsiskyrimo arba skyrybų priežastimi;

21. prašo sukurti tinkamų ir savalaikių priemonių dingusiems vaikams ieškoti ir surasti;

Skurdas ir diskriminacija
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22. primena, kad Europos Sąjungoje 19% vaikų gyvena žemiau skurdo ribos, todėl būtina 
numatyti tinkamas pagalbos, visų pirma šių vaikų šeimoms, priemones;

23. pabrėžia būtinybę kovą su vaikų skurdu paversti vienu iš svarbiausiųjų strategijos tikslų –
kaip numatyta ir Jungtinių Tautų Tūkstantmečio tiksluose – kadangi ji dažnai sukelia
socialinę atskirtį ir įvairią diskriminaciją;

24. prašo Komisiją pateikti pasiūlymą dėl direktyvos, apimantį visas diskriminacijos formas, 
išvardytas EB steigimo sutarties 13 straipsnyje, ir visus sektorius, nurodytus 2000 m. 
birželio 29 d. Tarybos Direktyvoje 2000/43/EB, įgyvendinančioje vienodo požiūrio 
principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės1;

25. prašo Komisiją ir valstybes nares prižiūrėti, kad būtų sukurtos sąlygos visiems vaikams 
studijuoti bet kokio tipo ir lygmens mokslo įstaigoje, prireikus taikant tokias priemones, 
kad pažeidžiamos grupės galėtų patekti į mokyklas, universitetus ar gauti profesinį 
išsilavinimą, kuris kitaip joms būtų neprieinamas2;

26. prašo, kad specializuotos priemonės būtų taikomos ypač romų vaikams, konkrečiai 
siekiant padaryti galą diskriminacijai, socialinei ir mokyklinei atskirčiai bei išnaudojimui, 
nuo kurio jie dažnai nukenčia; be to, prašo, kad būtų remiamos mokyklinio švietimo 
skatinimo kampanijos, priemonės dideliam mokyklų išsisklaidymui kompensuoti bei 
prevencijos ir pagalbos sveikatos srityje projektai, įskaitant skiepijimą;

27. prašo, kad būtų numatyta adekvačių pagalbos gatvės vaikams, dažnai priverstiems prašyti 
išmaldos ir galintiems lengvai tapti išnaudojimo ir prekybos aukomis, priemonių;

28. prašo, kad vienu iš strategijos prioritetų taptų nuoseklios priemonės, kuriomis būtų 
siekiama vaikus su negalia laikyti „kitaip veiksniais“, siekiant išvengti bet kokios 
diskriminacijos ir sukurti palankias sąlygas jų mokyklinei, socialinei ir profesinei 
integracijai bet kuriuo gyvenimo etapu;

29. pageidauja, kad būtų ištirta galimybė sukurti Bendrijos priemonę įvaikinimo srityje, 
atsižvelgiant į tai, kad visose tarptautinėse vaiko teisių apsaugos konvencijose 
pripažįstama paliktų vaikų arba našlaičių teisė turėti šeimą ir būti saugiems;

30. ragina valstybes nares parengti veiksmingų sprendimų siekiant rasti pakaitinių priemonių 
paliktų vaikų ar našlaičių atidavimui valstybinėms institucijoms, kaip pvz., įvaikinimą 
nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, ir šiuo tikslu užtikrinti vaikų, kurie pagal Sąjungos 
šalių teisės normas ir tarptautines sutartis buvo pripažinti įvaikintinais, laisvą judėjimą ES;

31. skatina valstybes nares imtis veiksmų, kad jaunuoliai, išėję iš vaikų namų ar priimančiųjų 
organizacijų, galėtų pasinaudoti pagalbos priemonėmis, ir jiems padėti rengti savo 
profesinės ateities planus bei sukurti palankesnes sąlygas jų integracijai į visuomenę;

  
1 OL L 180, 2000 7 19, p. 22.
2 Žr. Europos Parlamento rezoliucijos dėl nediskriminavimo ir lygių galimybių visiems – pagrindų strategijos 
((2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261) 11 dalį.
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32. prašo, kad būtų ryžtingiau sprendžiamos problemos, susijusios su švietimu mitybos 
klausimais, piktnaudžiavimu alkoholiu ir narkotikų platinimu;

Vaikai migrantai

33. prašo ypač didelį dėmesį skirti vaikams migrantams, kurių tėvai yra arba prieglobsčio 
prašytojai, arba pabėgėliai, arba nelegalūs imigrantai, kad šie vaikai nepatirtų neigiamos 
padėties, už kurią nėra atsakingi, poveikio;

34. pageidauja, kad bendro sprendimo procedūra priimant naujas priemones, kuriomis bus 
pagrįsta bendroji prieglobsčio sistema, visų pirma būtų atsižvelgiama į vaikų teisių 
apsaugą ir, atsižvelgiant į jų pažeidžiamumą, jiems būtų rengiamos specialios priemonės;

35. atkreipia dėmesį į ypatingą vaikų, kurie gyvena vieni, kurie neturi pilietybės ir kurių 
gimimas nėra įregistruotas, padėtį. Jiems turi būti taikomos specifinės priemonės, 
visuomet atsižvelgiant į vaiko interesus, apibrėžtus Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 
reikalų komisaro;

0

0            0

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybėms narėms, 
tarpvyriausybinei grupei „Vaikystės Europa“, Europos vaiko teisių nacionalinių stebėtojų 
tinklui („ChildONEurope“), Europos Tarybai, Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetui, 
Tarptautinei darbo organizacijai (TDO) ir Pasaulinei sveikatos organizacijai (PSO).
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. ĮŽANGA

Visų pirma pranešėja nori pasidžiaugti, kad Komisija paskelbė savo komunikatą dėl vaiko 
teisių apsaugos strategijos sukūrimo. Tai iš tiesų rodo tikrą norą šį klausimą paversti ES 
veiklos prioritetu, pripažinti, kad vaikai yra visateisiai teisių turėtojai, į kurių interesus 
specialiai turi būti atsižvelgiama visoje Europos Sąjungos politikoje bei priemonėse1, ir 
sukurti jų teisių rėmimo priemonių.

Šiuo pranešimu siekiama atsakyti į minėtą komunikatą, pateikti poziciją dėl tam tikrų jame 
esančių siūlymų bei suformuluoti kitų pasiūlymų. Be bendrųjų strateginių aspektų, kurie 
aptariami pirmiausia, pranešime kalbama ir apie tam tikras Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto kompetencijai priskiriamas sritis, kuriose vaiko teisių apsaugai turės 
būti skiriami tikslingi veiksmai.

Strategijos rėmimas ir vystymas turi vykti per vaiko teisių į šeimą, mokslą, socialinę 
integraciją, sveikatos paslaugas, lygias galimybes, sportą teigimą siekiant padėti pagrindus 
vaikui draugiškai ir jam pritaikytai visuomenei, kurioje vaikai jaustųsi saugūs ir būtų aktyvūs 
veikėjai.

Todėl pranešėja nori pabrėžti, kad šis pranešimas nėra problemų ar teisių, į kurias pirmiausia 
būtina atsižvelgti, sąrašas ir juo labiau tai nėra išsamus jų sąrašas. 
Reikia pabrėžti, kad tai veikiau apmąstymo priemonė, kuo geriau atspindinti po komunikato 
paskelbimo įvairia forma vykusias diskusijas EP (posėdžiai su papildomais pranešėjais, su 
darbo grupe, į kurią įeina įvairių nuomones teikiančių komitetų pranešėjai, pasitarimai su 
ekspertais, klausymai), ypač bendrame klausyme, vykusiame 2007 m. balandžio 17 d., ir 
pirmajame Vaiko teisių forume, birželio 4 d. posėdžiavusiame Berlyne. 

Žinoma, kad pagrindiniai būsimos Europos Sąjungos veiklos prioritetai bus nustatomi po 
plataus masto Komisijos numatomų konsultacijų, kurios vyks remiantis dokumentu, ketinamu 
paskelbti 2008 m.

II. PAGRINDINĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS STRATEGIJOS GAIRĖS

1. Teisinis pagrindas

Vaiko teisės yra žmogaus teisių, kurias pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvenciją, į kurią daroma nuoroda Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 
dalyje, ES ir jos valstybės narės yra įsipareigojusios gerbti, sudedamoji dalis. Be to, visos 
valstybės narės ratifikavo Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, kuri yra pagrindinis teisės 
aktas vaiko teisių apsaugos srityje. Vis dėlto reikia pasakyti, kad nors ši konvencija yra labiau 

  
1 UNICEF Innocenti tyrimų centro direktorė Marta Santos Pais tai pabrėžė savo inauguracinėje kalboje, 
pasakytoje balandžio 17 d. vykusiame klausyme: „Vaikais reikia rūpintis ypač ir sistemingai ir šio dėmesio 
negalima silpninti arba apleisti, kai nustatoma politika ir skirstomas biudžetas.“
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specifinio pobūdžio, nėra numatytas joks sankcijų taikymo mechanizmas, užtikrinantis jos 
laikymąsi, kaip tai yra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
atveju.

Europos Sąjunga iki šiol neturi jokio specialaus vaiko teises reglamentuojančio teisės akto.
Vis dėlto reikia pabrėžti, kad jeigu Konstitucinė sutartis būtų priimta, Europos Sąjungai ji 
taptų akivaizdžiai tinkamesniu teisiniu pagrindu spręsti žmogaus teisių klausimus: 
Konstitucinės sutarties I-3 straipsnyje „Sąjungos tikslai“ yra tiesioginių nuorodų į vaiko 
teises, o Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnis (susijęs išimtinai su vaiko 
teisėmis) tokiu būdu įgyja privalomąjį pobūdį. Jeigu Europos Vadovų Taryba ateityje pritars 
ketinimui sušaukti naują EB tarpvyriausybinę konferenciją, Parlamentas, vadovaudamasis ES 
sutarties 48 straipsniu, turės pateikti savo nuomonę. Taigi reikės užtikrinti, kad nebūtų 
suabejota vaiko teisių srities acquis, tačiau priešingai, jis būtų dar kartą patvirtintas ar net 
konsoliduotas.

Be to, galima svarstyti ES galimybę tapti ne tik EŽTK nare, kaip numatyta padaryti, bet ir 
įvairių Europos Tarybos konvencijų nare, kaip tai balandžio 17 d. vykusiame klausyme 
pareiškė Europos Tarybos atstovė1. Taip pat reikia išnaudoti galimybę Bendrijai ir / arba 
Europos Sąjungai prisijungti, pvz., prie konvencijų dėl elektroninių nusikaltimų2, dėl vaiko 
teisių įgyvendinimo3, dėl įvaikinimo4, arba dėl seksualinio išnaudojimo5. Be to, vėliau būtų 
naudinga apsvarstyti galimybę prisijungti ir prie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos.

Vis dėlto, netgi nesant specialios teisinės bazės, Europos Sąjungos lygmeniu yra priimta daug 
priemonių, kurios daro tiesioginę arba netiesioginę įtaką vaiko teisėms. Todėl priimant ir 
perkeliant į nacionalinę teisę šias priemones svarbu sukurti kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad į vaiko teises būtų tinkamai atsižvelgta ir jų būtų 
laikomasi. Taip suprantama sąvoka „aspekto integravimas“ (angl. mainstreaming).

2. Aspekto integravimas

2005 m. balandžio mėnesį Komisija priėmė komunikatą, kuriuo siekiama pagerinti 
Pagrindinių teisių chartijos laikymąsi Komisijos teisės aktų pasiūlymuose Komisija siekia 
trijų tikslų: nuolat ir griežtai tikrinti, ar rengiant teisės aktų pasiūlymus buvo atsižvelgta į 
visas pagrindines teises; skatinti „pagrindinių teisių kultūrą“; plačiau supažindinti kitas 
institucijas ir visuomenę su Komisijos vykdomos pagrindinių teisių kontrolės rezultatais.

  
1 V. Taylor pareiškė: „Mes labai norėtume matyti, kaip Europos Sąjunga tampa atitinkamų konvencijų dalyve, 
stiprindama mūsų šios srities politinį ir praktinį bendradarbiavimą ir papildomai skatindama valstybes nares 
pasirašyti Konvencijas.“  Kalbą galima rasti adresu: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Šios konvencijos 9 straipsnyje nurodyti nusikaltimai, susiję su vaikų pornografija.
3 Šioje konvencijoje, kuria siekiama apsaugoti vaikų interesus, numatomos procesines priemonės, leidžiančios 
vaikams teisme įgyvendinti savo teises, ypač šeimos bylose (priežiūra, teisė susitikti, tėvystės ir motinystės 
nustatymas, globa).  
4 Šiuo metu ši konvencija persvarstoma ir daromi teisiniai bei socialiniai pakeitimai, susiję, pvz., su atsižvelgimu 
į vaiko nuomonę, kai tai įmanoma, jį įvaikinant, įvaikinamo vaiko minimaliu amžiumi, asmens teise žinoti savo 
tapatybę ir kilmę. Persvarstyta Įvaikinimo konvencija bus pateikta Ministrų komitetui 2007 m.
5 Šiuo metu vyksta šios konvencijos priėmimas ir Taryba svarsto Bendrijos ir / arba Europos Sąjungos galimybę 
prie jos prisijungti.
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Šio komunikato pagrindu parengtame pranešime1, Europos Parlamentas pageidavo, kad 
poveikio įvertinime Komisija numatytų specialų skyrių, skirtą pagrindinėms teisėms. Atrodo, 
šį reikalavimą reikėtų pakartoti ir patikslinti, kadangi būtų naudinga, kad tam tikruose teisės 
aktų pasiūlymuose Komisija atkreiptų dėmesį į galimą tam tikrų nuostatų dėl nepilnamečių 
poveikį. Be to, žinoma, tokių pasiūlymų klausimais turėtų būti numatyta galimybė išklausyti 
ir šios srities pilietinės visuomenės atstovus. Tai labai svarbu, atsižvelgiant į pilietinės 
visuomenės atstovų tiesioginės ir netiesioginės patirties pridėtinę vertę, kuria jie galėtų leisti 
pasinaudoti Komisijos tarnyboms, padėdami suvokti galimus pavojus, kuriuos netgi iš 
pažiūros nepavojingi pasiūlymai gali sukelti vaiko teisėms2.
Reikėtų, kad Parlamente būtų įkurtas specialus organas, kurio sudėtį reikėtų apibrėžti, arba 
būtų paskirtas vaiko teisių atstovas ar gynėjas, kuris galėtų palaikyti ryšį su pilietinės 
visuomenės arba kitų specialiųjų vaiko teisių apsaugos organizacijų atstovais. Vaikai, 
norėdami pateikti pasiūlymus, susijusius su nepilnamečių teisėmis, galėtų kreiptis į šį organą 
arba atstovą (žiūrėti toliau).

3. Dalyvavimas  
Vaiko teisių srityje „dalyvavimas“ yra raktinis žodis, kuris kaip leitmotyvas skamba NVO, 
tarptautinių institucijų ir specialiųjų šios srities organizacijų brošiūrose bei deklaracijose.
Pranešėjos nuomone, ši sąvoka papildo pagrindinį demokratijos principą, kad pilietis turi teisę 
dalyvauti priimant su juo susijusius sprendimus.
Kasdieniame gyvenime šio dalyvavimo principo dažnai nesilaikoma, nors dažnai vaikai 
vieninteliai turi tą konkrečią informaciją, pvz., apie padėtį mokykloje, gatvėse, jaunimo 
klubuose ar net šeimoje, ir jiems netrūksta idėjų, kaip tą padėtį pagerinti. Šiame pranešime 
atskleidžiama, kad kai vaikui pripažįstama teisė laisvai reikšti savo nuomonę jį dominančiais 
klausimais3, jis tą daro noriai ir pasiekiama puikių rezultatų.
Tai buvo praktiškai įgyvendinta vykdant organizacijos „Saugokim vaikus“ surengtas plataus 
masto konsultacijas dėl Komisijos komunikato, kurių rezultatai buvo paskelbti 2007 m. 
balandžio 17 d. vykusiame bendrame klausyme. 
Pranešėja pageidauja, kad, atsižvelgdama į tai, ką ji nurodo savo komunikate, Komisija 
parengtų konsultavimosi su vaikais visais su jais tiesiogiai susijusiais klausimais mechanizmą 
ir kad jis būtų greitas, tikras ir veiksmingas.

4. Tarpinstitucinės dinamikos sukūrimas

Tam, kad vaiko teisės būtų labiau matomos ir veiksmingos, reikėtų pagerinti tam tikslui 
įvairių institucijų įsteigtų organų veiklą bei sustiprinti jų tarpusavio ryšius bei 
bendradarbiavimą. Prireikus būtų galima įsteigti naują instituciją.

Komisijos administracijoje neseniai taip pat buvo paskirtas vaiko teisių koordinatorius, kurio 
veiklą vis dėlto turėtų užtikrinti pakankamai žmogiškųjų išteklių turintis skyrius. Todėl, 
tęsiant dabartinės Komisijos narių grupės „Žmogaus teisės“ veiklą, sudarant kitą Komisiją 
galima būtų numatyti Komisijos nario, atsakingo už žmogaus teises, pareigybę, kuris taip pat 

  
1 Europos Parlamento 2007 m. kovo 15 d. rezoliucija dėl Pagrindinių teisių chartijos laikymosi Komisijos teisės 
aktų pasiūlymuose. Nuolatinės ir griežtos kontrolės metodologija (2005/2169(INI))
2 Žiūrėti 2005 m. Nepriklausomų pagrindinių teisių ekspertų tinklo pranešimą , p. 17.
3 Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis
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būtų atsakingas ir už vaiko teises1, bei centralizuotų ir koordinuotų visą teisėkūros, 
administracinę, tarpininkavimo ir kitą veiklą, susijusią su vaiko teisių apsauga.

Pastaraisiais metais buvo įkurta ir kitų institucijų, pvz., 2000 m. Taryboje buvo įkurta 
nuolatinė tarpvyriausybinė grupė vaikystei ir paauglystei, pavadinta „Vaikystės Europa“2, 
veikianti kaip informacijos apie vaikystę keitimosi ir palyginimo forumas, kuris neoficialiai 
susirenka kiekvieną semestrą, kviečiamas Tarybai pirmininkaujančios šalies.

Europos Parlamentas taip pat susikūrė erdvę diskusijoms, įkurdamas „Aljansą už vaiko 
teises“, į kurį įeina įvairių politinių pažiūrų ir iš skirtingų geografinių vietų kilę Parlamento 
nariai, kurie susirenka kas du mėnesiai, taip pat jungtinę grupę „Šeima“.

Nors šios skirtingos iniciatyvos ir pagirtinos, tačiau jų gali nepakakti, ypač todėl, kad joms 
trūksta matomumo ir tarpusavio koordinavimo. Taigi, pranešėjos nuomone, reikėtų 
koordinuoti šių įvairių institucijų veiklą, ją stiprinti ir užtikrinti jos viešumą, pvz., sukuriant 
bendrą interneto puslapį.

Kalbant apie Europos Parlamentą, kaip buvo nurodyta pirmiau, galima būtų dar numatyti 
organą, kuris koordinuotų veiklą, susijusią su vaiko teisių apsauga, pvz., paskiriant vaiko 
teisių gynėją arba ombudsmeną, kuriam talkintų administracinis vienetas.

Taip pat prisiminkime ryšių tarp įvairių tarptautinių organizacijų stiprinimo svarbą, pvz., 
Europos Taryba, kuri vykdo daug iniciatyvų vaiko teisių srityje – nuo kampanijų prieš 
smurtą3 iki įvairių rekomendacijų, rezoliucijų bei konvencijų priėmimo; todėl ši institucija yra 
svarbiausia partnerė įgyvendinant vaiko teisių strategiją. Tai pasakytina ir apie kai kurias 
Jungtinių Tautų agentūras, ypač apie UNICEF, kuri išsiskiria savo tyrimų, susijusių su 
įvairiais vaiko teisių apsaugos aspektais, kokybe.

Todėl naujai sukurta Pagrindinių teisių agentūra, kartu su šiomis organizacijomis, su Europos 
Tarybos vyriausiuoju žmogaus teisių komisaru, taip pat su pilietine visuomene arba 
specialiosiomis institucijomis, pvz., Europos vaikų teisių ombudsmenų tinklu (angl. ENOC), 
galėtų imtis bendro darbo, siekdami pagerinti tyrimus vaiko teisių apsaugos srityje, pasisemti 
patirties, žinių ir informacijos iš kitų institucijų bei išvengti funkcijų dubliavimo.

5. Statistikos duomenų rinkimas

Savo komunikate Komisija skelbia siekį išsamiai išanalizuoti kliūtis, trukdančias vaikams 
visiškai naudotis savo teisėmis. Ši analizė 2008 m. turėtų būti viešo konsultavimosi pagrindas 
ir turėtų remtis pagrindinių būsimos Europos Sąjungos veiklos prioritetų nustatymu.
Akivaizdu, kad tokia analizė, kaip ir strategijos, politikos bei programų, susijusių su vaikais, 
ypač su labiausiai nuskriaustais, įvertinimas, turėtų būti grindžiami patikimais, išsamiais, 

  
1 Europos Parlamentas jau anksčiau reikalavo įkurti vyriausiojo atstovo, atsakingo už vaiko teisių apsaugą, 
pareigybę. Žiūrėti Europos Parlamento rezoliuciją dėl prekybos vaikais ir vaikų kareivių (B-5-0320/2003), 
priimtą 2003 m. liepos 3 d.    
2 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm.
3Nuo 2006 m. sausio mėnesio Europos Taryboje pradėjo veikti koordinavimo skyrius, atsakingas už vaiko teisių 
skatinimą bei vaikų apsaugą nuo smurto www.coe.int/children.
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tiksliais ir atnaujintais statistikos duomenimis.

Tačiau atrodo, kad ES šioje srityje yra daug spragų1, todėl, siekiant pagerinti statistikos 
duomenų rinkimą, būtina imtis tam tikrų priemonių. Europos Komisija galėtų išplėsti 
Eurostato įgaliojimus, siekiant įtraukti daugiau rodiklių, ypač susijusių su vaikais, ir tą 
padaryti bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, kurios taip pat turėtų pagerinti savo 
statistikos priemones. Šiuo požiūriu vaikų dalyvavimas taip pat labai svarbus, todėl reikėtų 
apsvarstyti galimybę sistemingai rinkti informaciją apie jų požiūrį į tam tikrus klausimus.
Vaikų pagalbos linijų surinkta informacija taip pat galėtų būti panaudota. Žinoma, šiam tikslui 
būtina skirti pakankamai lėšų. Šiuo klausimu galima su pasitenkinimu pažymėti, kad savo 
komunikate Komisija prisiima įsipareigojimą „skirti šiai strategijai įgyvendinti reikalingų 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių“2.

Pagrindinių teisių agentūra, anot šio dokumento, atliks labai svarbų vaidmenį. Iš tiesų ji, kaip 
ir jos pirmtakas Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras, bendradarbiaudama su 
Komisija ir valstybėmis narėmis, turės sukurti duomenų palyginamumo, objektyvumo ir 
patikimumo gerinimo Europos lygiu metodus ir standartus.3

6. Bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis šalimis stiprinimas: FORUMAS

Kaip ir Pagrindinių teisių agentūros reglamente, kurio 10 straipsnyje numatomas pagrindinių 
teisių platformos įsteigimas, kuris laikomas informacijos keitimosi bei žinių sutelkimo 
priemone, jungiančia įvairias organizacijas, veikiančias žmogaus teisių gynimo srityje, taip ir 
Komisijos komunikate numatoma įkurti Forumą.

Šis Forumas, kurį, kaip galima būtų numatyti, valdys agentūra, pasak Komisijos, turėtų 
prisidėti kuriant ir stebint ES veiksmus ir tapti keitimosi gerąja patirtimi vieta. Jame turėtų 
dalyvauti tiek valstybės narės, tiek ir Jungtinių Tautų agentūros, Europos Taryba, pilietinė 
visuomenė ir patys vaikai.

Komisija bus atsakinga už veiksmingą Forumo organizavimą ir tinkamą suinteresuotų veikėjų 
dalyvavimą jame. 

Kad taip ir būtų, tikriausiai reikės suburti konsultacinę aukšto lygio ekspertų grupę, kurios 
viena iš funkcijų galėtų būti pagalba rengiant Forumo susitikimų darbotvarkes. Į šią ekspertų 
grupę turėtų įeiti teisininkai, galintys pateikti konkrečius pasiūlymus dėl teisės aktų, kurie 
galėtų būti priimti Bendrijos lygmeniu, kad būtų sukonkretinti Forumo pasiūlymai. Be to, 
būtų geriau, jeigu Forumo uždaviniai ir galios būtų apibrėžti tiksliau. Jeigu šis Forumas turėtų 
parengti rekomendacijas, vidaus taisyklėse reikėtų nustatyti, kas šias rekomendacijas turės 
vykdyti, bei paskirti organus, atsakingus už jų įgyvendinimą. Šiuo požiūriu susiję Parlamento 
komitetai galėtų atlikti aktyvų stebėtojų vaidmenį.
Akivaizdu, jog tam, kad Forumas galėtų dirbti geromis sąlygomis ir veiksmingai, jam turėtų 
būti skirtas finansavimas iš Bendrijos biudžeto.

  
1 Šiuo klausimu žiūrėti Euroneto paskelbtą brošiūrą „Vaiko teisės ES“, p. 36.
2 Pirmiau minėtas komunikatas, p. 13.
3 2007 m. vasario 15 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 168/2007, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūrą, 4 straipsnio 1 dalies b punktas.
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7. Atliktos pažangos stebėsenos mechanizmo sukūrimas

Galima tik pasidžiaugti Komisijos sprendimu kiekvienais metais paskelbti siūlomos 
strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Ši ataskaita Europos Parlamentui turėtų būti 
priemonė, pvz., rengiant metinius pranešimus dėl žmogaus teisių padėties, ja 
naudodamasis Parlamentas galės vykdyti nuolatinę ir aiškią kontrolę, kaip Bendrijoje 
atsižvelgiama į vaiko teises.

III. KELETAS PRIORITETINIŲ SRIČIŲ, KURIOS TURĖTŲ BŪTI STRATEGIJOS 
PAGRINDAS

l. Kova su visomis smurto formomis

Niekuo negalima pateisinti smurto prieš vaikus. Tai pagrindinė profesoriaus J. D. Pinheiro 
pranešimo, pristatyto balandžio 17 d. vykusiame klausyme, mintis, kuri atsispindi ir šiame 
pranešime1.
Todėl būtina ne tik bausti smurto kaltininkus, bet taip pat parengti smurto prieš vaikus 
prevencijos strategiją.

Europos Sąjunga jau įgyvendino daugelį svarbių kovos su smurtu, kurio aukos yra vaikai, 
priemonių, pvz., priimtos programos DAPHNE ir AGIS2; Kovos su prekyba žmonėmis 
veiksmų planas3: 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/629/TVR dėl kovos 
su prekyba žmonėmis4, 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas dėl kovos su vaikų 
pornografija internete5, 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR 
dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija6; ir įvairios kovos su vaikų 
sekso turizmu priemonės.

Kalbėdamas apie pastarąjį aspektą Komisijos narys F. Frattini balandžio 17 d. vykusiame 
klausyme pareiškė, kad Komisija, bendradarbiaudama su kelionių operatoriais, dirba, kad 
sustiprintų priemones, skirtas užkirsti kelią sekso turizmo srautui iš valstybių narių; pranešėja 
tuo džiaugiasi ir pageidauja, kad būtų parengtos procedūros, leisiančios geriau koordinuoti 
persekiojimą užsienio šalyse. Be to, Komisijos narys F. Frattini pranešė, kad 2007 m. gegužės 
22 d. buvo paskelbtas komunikatas dėl nusikaltimų internete.

Kalbėdami apie seksualinį vaikų išnaudojimą prisiminkime, kad Europos Taryboje šiuo metu 
vyksta Vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir prievartos konvencijos priėmimas, dėl 
kurios ES valstybės narės parengė bendrą poziciją 36 straipsnio komitete. Buvo aptartas 
Bendrijos ir / arba ES prisijungimas prie šios konvencijos. Pranešėja taip pat skatina šį 

  
1 Sergio Paulo Pinhero buvo paskirtas JTO atliekamo smurto prieš vaikus tyrimo vadovu. Su tyrimu galima 
susipažinti įvairiuose interneto puslapiuose, pvz., http://www.unicef.org.
2 Šios programos tikslas – padėti ES valstybių narių ir šalių kandidačių teismo darbuotojams, teisėsaugos 
institucijų pareigūnams bei tarnybų, atsakingų už pagalbą aukoms, atstovams sukurti europinius tinklus, taip pat 
keistis informacija ir gerąja praktika.
3 ES veiksmų planas dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir 
procedūrų, OL C 311, 2005 12 9.
4 OL L 203, 2002 8 1.
5 OL L 138, 2000 6 9.
6 OL L 13/44, 2004 1 20.
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prisijungimą bei pageidauja, kad būtų priimta principinė pozicija šiuo klausimu, siekiant 
ateityje užtikrinti, kad ES dalyvautų derybose dėl būsimų konvencijų, susijusių su 
baudžiamosios teisės klausimais, ypač dėl konvencijų, kurių tikslas yra apsaugoti vaikus, bei 
jas ratifikuotų.

Todėl būtina skubiai sukurti vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo sistemą, kurioje 
būtų numatyti veiksmingi kontrolės ir koordinavimo mechanizmai, siekiant užtikrinti, kad 
asmenims, kuriems teismo sprendimu uždrausta dirbti su vaikais, būtų iš tiesų uždrausta dirbti 
tam tikros profesijos darbą. Pranešėja pripažįsta, kad Taryba stiprina valstybių narių teismų 
bendradarbiavimą seksualinio vaikų išnaudojimo ir pornografijos srityje, gerindama 
bendradarbiavimą keičiantis informacija, susijusia su ES teismų praktika, bei nustatydama 
būtiniausius reikalavimus kitoms valstybėms narėms. Šie žingsniai yra būtini norint užtikrinti, 
kad draudimas užsiimti veikla, susijusia su vaikais, asmeniui, nuteistam už seksualinę 
prievartą vienoje valstybėje narėje, turėtų teisinių pasekmių ir kitose valstybėse narėse. 

O dėl pornografijos internete, Europos Komisija, bendradarbiaudama su daugeliu bankinių 
institucijų bei pagrindinėmis organizacijomis, išduodančiomis kreditines korteles, svarsto 
galimybę pašalinti iš mokėjimo internetu sistemos tinklalapius, kuriuose parduodamos vaikų 
pornografijos prekės. Tai pagirtina, verta mūsų dėmesio iniciatyva.
Svarbiausia, kad bankui, kuris nutraukia sutartį, sudarytą su prekybininku, parduodančiu 
vaikų pornografijos prekes internetu, įspėtas institucijos, išduodančios kreditines korteles, 
kuri atliko patikrinimą, turėtų būti suteikta teisė perduoti šią informaciją kitoms kredito 
institucijoms, atsižvelgiant į svarbesnius vaiko interesus. Tuo tikslu reikėtų sukurti nuolat 
atnaujinamą prekeivių, parduodančių vaikų pornografijos prekes, duomenų bazę. Informacija 
apie tokius prekeivius turėtų būti nedelsiant perduodama susijusios valstybės narės policijai, 
Europolui ir Interpolui. Kovojant su vaikų pornografija internete, būtina rengti visuomenės 
informavimo kampanijas, siekiant apsaugoti vaikus ir nubausti nusikaltimą padariusius 
asmenis.

Kalbant apie internetu platinamą smurtą, būtina sukurti veiksmingą tinklalapių, kuriuose 
pateikiamos prievartą vaizduojančios nuotraukos ar vaizdai, savireguliavimo sistemą. 
Tinklalapio administratoriai turėtų atidžiai stebėti savo tinklalapio turinį bei uždrausti 
internetinę prievartą, skatinančią nepilnamečių bei mokinių smurtą ir mokytojų žeminimą. 
Todėl pranešėja pabrėžia Bendrijos programos „Saugesnis internetas plius“ (2005–2008 m.) 
svarbą, kuria siekiama skatinti saugesnį naudojimąsi internetu bei naujomis internetinėmis 
technologijomis, kuriomis buvo įvesti telefonų numeriai ir pagalbos linijos, skirtos padėti 
vaikams, susidūrusiems su neteisėtu ir žalingu turiniu. 
Taip pat svarbu skirti dėmesio kitoms ryšių priemonėms, ypač televizijai, siekiant stebėti ir 
riboti žiaurių ar vaikams nepritaikytų vaizdų bei turinio rodymą.
Kita sunki smurto forma, kurią būtina paminėti, yra lyties organų žalojimas. Dėl migracijos 
srautų didėjimo, kuris ne visuomet yra lydimas tikros integracijos, šis reiškinys labai stipriai 
plinta netgi Europos Sąjungoje. Dažnai gydytojai atlieka šias operacijas nelegaliai. Dar 
dažniau vaikai patiria šiuos veiksmus parvežti į savo kilmės šalį tam, kad ten būtų sužaloti, 
nesuteikiant nei informacijos, nei specialios medicininės pagalbos. Padaryta žala yra 
nepataisoma ir sukelia aukai sunkių fizinių bei moralinių padarinių.

Todėl būtina numatyti bendradarbiavimą su kilmės šalimi šiuo klausimu.
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Kovos su prekyba žmonėmis srityje1 pranešėja pabrėžia pridėtinę vertę, kurią gali duoti 
bendradarbiavimas su Europolu ir Eurojustu, ir ji mano, kad turi būti imtasi visų priemonių, 
kad būtų sustiprinta jų veikla, susijusi su vaikų apsauga nuo šio reiškinio bei kova su bet 
kokia kita, ne tik seksualine, prievartos ir išnaudojimo forma. Iš tiesų vaiko išnaudojimas gali 
įgauti įvairias formas, pvz., vaikų naudojimas elgetavimui, kuriuo, akivaizdu, kėsinamasi į 
vaiko orumą ir daroma didelė psichologinė žala; ši praktika turėtų būti uždrausta visose 
valstybėse narėse. Pranešėja pageidauja, kad valstybės narės pateiktų Europolui ir Eurojustui 
visą naudingą informaciją, galinčią pagerinti jų darbo efektyvumą, ir kad Europolas 
sustiprintų bendradarbiavimą su Interpolu bei FRONTEX agentūra. 

Per klausymą, vykusį balandžio 17 d., Komisijos narys F. Frattini patvirtino siekį, glaudžiai 
bendradarbiaujant su pramonės atstovais, kovoti su smurtiniais vaizdo žaidimus; tai pranešėja 
visiškai palaiko.

2. Kova su skurdu ir diskriminacija bei teisė mokytis

Dabartine strategija siekiama palaikyti ir įgyvendinti Tūkstantmečio vystimosi tikslus, kurie 
nustato visiems pasaulio gyventojams, o svarbiausia, vaikams, bendrus prioritetus. Šie 
tikslai – tai kova su skurdu, visuotinis pradinis mokslas, motinų sveikatos skatinimas, vaikų 
mirtingumo lygio mažinimas bei ŽIV/AIDS prevencijos kampanijos bei vakcinavimo 
kampanijos.
Taip pat būtina saugoti vaikus nuo blogiausių išnaudojimo formų, tai yra vaikų darbo, vaikų 
įtraukimo į konfliktus (vaikai kariai) bei namų vergovės.

Labai dažnai skurdas yra socialinės atskirties ir diskriminacijos priežastis.

Savo komunikate Komisija skelbia ketinimus nuo 2007 m. dirbti, kad būtų suvienyti ES 
vykdomi kovos su vaikų skurdu veiksmai. 

Todėl labai svarbu, kad ES, laikydamasi Vaiko teisių konvencijos nuostatų, kurios 27 ir 
28 straipsniuose pripažįstama vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo 
fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, taip pat teisė mokytis, 
imtųsi spręsti šias problemas. Teisė mokytis yra įtvirtinta ir Pagrindinių teisių chartijos 
14 straipsnyje. 

ES taip pat turi užtikrinti, kad nebūtų toleruojama jokia diskriminacija švietimo prieinamumo 
srityje. Tačiau kol kas vienintelė 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB 
įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės įpareigoja valstybes nares uždrausti visas tiesioginės ir netiesioginės 
diskriminacijos formas švietimo srityje. Konkrečiai kalbant, tai reiškia, kad esant dabartinei 
padėčiai, Bendrijos teisėje nuo diskriminacijos švietimo srityje yra ginamos tik etninės, 
religinės ir kalbinės mažumos. Todėl pranešėja mano, kad turėtų būti priimtos naujos 
nuostatos, siekiant išplėsti apsaugos nuo diskriminacijos švietimo srityje taikymo sritį2. 2007-
ieji yra Europos lygių galimybių visiems metai. Pranešėja pageidauja, kad Komisija pradėtų 
rengti direktyvą, kuri būtų taikoma visoms sritims, nurodytoms Direktyvoje, įgyvendinančioje 

  
1 Komisijos narys F. Frattini pranešė, kad spalio 17 d. turėtų tapti simboline šio reiškinio diena.
2 Šiuo klausimu žiūrėti Pagrindinių teisių ekspertų tinklo 2006 m. gegužės 25 d. teminį pranešimą, p. 45. 
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vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės
(3 straipsnis), bei apimtų visas diskriminacijos formas, nurodytas EB sutarties 13 straipsnyje, 
t. y. dėl lyties, etninės kilmės, religijos, įsitikinimų, seksualinės orientacijos ir negalios.

Vaikai su negalia turės būti vienas iš pagrindinių būsimų Europos Sąjungos vaiko teisių 
apsaugos priemonių prioritetų.
Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad vaikai su negalia turi būti vertinami kaip „kitokie sveiki“ 
vaikai ir kad dėl šios priežasties būtina prisidėti prie jų vystymosi ir juos gerbti.

Be to, ji mano, kad tam tikrais atvejais, pvz., romų tautybės vaikų atveju, turėtų būti numatyti 
pozityvūs kovos su diskriminacija veiksmai. Tai, regis, yra vienintelis būdas kovoti su 
segregacija, kurią jie kartais patiria1. 

Ypač reikėtų remti mokymosi programas, kurios naudingos kovojant su žemu raštingumo 
lygiu, bei imtis specialių priemonių, siekiant išspręsti problemą, kurią kelia romų vaikų 
mokyklos nelankymas.
Greta to reikėtų, kad medicinos institucijos vykdytų vakcinavimo bei sanitarinės pagalbos 
programas, skirtas romų naujagimiams ir vaikams, kurie patenka į didelės ligų rizikos
kategoriją.

Be to, apibrėžtos pastangos turėtų būti dedamos dėl gatvės vaikų, duomenys apie kuriuos yra 
labiausiai neišsamūs, nors jų poreikis skatina imtis ypač veiksmingų priemonių.

3. Vaikų migrantų teisės

Savo komunikate Komisija pabrėžia, kad „dar vienas išbandymas yra užtikrinti, kad Europos 
Sąjungos valstybių narių teisės aktuose ir politikoje būtų visapusiškai saugomos migrantų, 
politinio prieglobsčio prašančiųjų ir pabėgėlių vaikų teisės“2. Pranešėja ragina įveikti šį 
išbandymą. 

Prieglobsčio srityje Komisija ateinančiais mėnesiais Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų 
pateikti naujas priemones, siekdama sukurti bendrą prieglobsčio sistemą. Pranešėja atkreipia 
dėmesį į tai, kad visose patvirtintose priemonėse šiuo klausimu turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į specifinę vaikų padėtį. Iš tiesų, netgi jei šiuo metu veikiančiose priemonėse ir 
yra nuostatų, skirtų vaikų apsaugai, jų ne visada pakanka, nes išlieka problemų jas taikyti3. 
Todėl reikės užtikrinti, kad, pvz., pareigūnai, tiriantys bylas, būtų specialiai apmokyti ir kad 
vaikas būtų apklausiamas tokiomis sąlygomis, kokios būtinos atsižvelgiant į jo amžių ir 
kurios taip pat turi būti labai atsakingai apibrėžtos; be to, reikės užtikrinti, kad būtų surastos 
alternatyvos suėmimui, nes jis tik dar labiau traumuoja vaiką. Tikslus „svarbiausių vaiko 
interesų“ sąvokos apibrėžimas, derinant jį su JT vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru 
(JTVPK), parengusiu oficialaus svarbiausio intereso nustatymo procedūrą „BID“ (angl. Best 
Interests Determination)4, būtų taip pat naudingas.

  
1 Šios srities gerosios praktikos pavyzdžių ieškokite pirmiau minėtame pranešime, p. 46.
2 COM 2006 (367), p. 7.
3 Šiuo klausimu žiūrėti JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro atstovo kalbą, pasakytą balandžio 17 d. 
klausyme: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
4 Oficialus svarbiausio intereso (BID) apibrėžimas yra procesas, sudarytas iš specialių apsaugos procedūrų bei 
dokumentacijos; jis taikomas tam tikriems vaikams, priskiriamiems JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro
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Ši sąvoka yra labai svarbi nelydimų nepilnamečių, kurie yra labiausiai pažeidžiami, atveju1. 
Todėl svarbu užtikrinti, kad jie būtų tinkamai informuoti apie savo teises ir šių teisių gynimo 
būdus ir kad kiek įmanoma greičiau jiems būtų paskirtas įstatyminis atstovas.
Be to, nėra registruojamas gimstančių vaikų skaičius. Neįregistruoti vaikai neturi teisės į 
tapatybę, pavardę, tautybę, mokslą ir medicinos priežiūrą. Vaikų nematomumo problema
reikalauja imtis konkrečių veiksmų, nes neįregistruotas nepilnametis neturi jokio teisinio 
statuso, o tai sudaro kliūtis kontrolei, prevencijai ir įsikišimui pažeidus jų teises. Iš tiesų būna 
atveju, kad neįregistruoti vaikai tampa seksualinio išnaudojimo aukomis, verčiami vergauti 
arba dirbti.

IV. IŠVADOS

Pirmiau paminėtos sritys, kuriose būtinas specialus požiūris į vaikų teises, yra tik keletas 
klausimų, į kuriuos reikės atsižvelgti norint pasiekti tikrą aspekto integravimą (angl. 
mainstreaming). Kitos problemos, pvz., mitybos mokymas, piktnaudžiavimas alkoholiu ir 
narkotikų platinimas, kurios, remiantis organizacijos „Saugokim vaikus“ atliktu tyrimu, yra 
viena iš didžiausių problemų ir kurių sprendimo patys vaikai labiausiai norėtų, taip pat turės 
būti sprendžiamos imantis konkrečių priemonių. 
Nesilaikoma ir reikamai neužtikrinamos ir daugelis kitų vaiko teisių. Esama daug sudėtingų 
situacijų, susijusių su vaikais. Kaip pavyzdį paminėkime didžiulį tarptautinės prekybos 
vaikais augimą; sudėtingas biurokratines tarptautinio įvaikinimo kliūtis; priverstinių santuokų 
dramą; didelį be žinios dingusių vaikų skaičių.
Kaip pranešėja nurodė įžangoje, vėlesniu etapu prioritetiniai Komisijos siūlomos strategijos 
sektoriai bus plačių diskusijų, vyksiančių įvairiose institucijose, iš kurių viena yra Forumas, 
pirmą kartą vykęs 2007 m. birželio 4 d. Berlyne, objektas.

Vis dėlto bus svarbu įvertinti būsimoje Europos Sąjungos strategijoje įtvirtintas nuostatas, 
siekiant remti šeimą, didinti gimstamumą ir užtikrinti vaiko teises.

    
kompetencijai. Jame reikalaujama, kad sprendimą priimantis asmuo pasvertų ir palygintų visus svarbius 
konkretaus atvejo veiksnius ir skirtų reikiamą dėmesį Vaiko teisių konvencijoje ir kituose žmogaus teisių 
dokumentuose įtvirtintoms teisėms ir pareigoms; tik tuomet gali būti priimtas visapusis sprendimas, geriausiai 
ginantis vaiko teises. 
1 JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro skaičiavimais, 4–5 proc. prieglobsčio prašančių asmenų, 
atvykstančių į Europos Sąjungos teritoriją, yra nelydimi nepilnamečiai, tai yra 2006 m. jų buvo nuo 8000 iki 
10 000.


