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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka
(2007/2093(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 21-22 czerwca 2007 r. 
dotyczące reformy traktatów,

– uwzględniając brzmienie przyszłego art. 3 traktatu o UE, zatwierdzone przez Radę 
Europejską w Brukseli w dniach 21-22 czerwca 2007 r., w którym stwierdzono, że Unia 
„zwalcza [...] dyskryminację oraz wspiera [...] ochronę praw dziecka” oraz uściślono, że 
„w stosunkach zewnętrznych Unia [...] przyczynia się do [...] ochrony praw człowieka, w 
szczególności praw dziecka”,

– uwzględniając decyzję Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 21-22 czerwca 2007 r. w 
sprawie uczynienia z Karty praw podstawowych wiążącego dokumentu prawnego; art. 24 
karty wyraźnie odnosi się do „praw dziecka” i stanowi między innymi, że „wszystkie 
działania dotyczące dzieci, zarówno podejmowane przez władze publiczne, jak i 
instytucje prywatne, należy podporządkować najlepszym interesom dziecka”,

– uwzględniając decyzję Unii w sprawie przystąpienia do europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., która przewiduje sankcje w 
razie jej nieprzestrzegania,

– uwzględniając Konwencję o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 
protokoły fakultatywne do niej, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. 
ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. „W kierunku strategii UE na 
rzecz praw dziecka” (COM(2006)0367),

– uwzględniając wyniki konsultacji przeprowadzonej przez organizację Save the Children i 
Plan International w sprawie komunikatu Komisji2,

– uwzględniając forum ustanowione przez Komisję po opublikowaniu komunikatu „W 
kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka”, które po raz pierwszy odbyło się w Berlinie 
dnia 4 czerwca 2007 r.,

– uwzględniając deklarację polityczną przyjętą w Berlinie dnia 4 czerwca 2007 r. podczas 
pierwszego forum, w której ponownie wyraża się wolę systematycznego uwzględniania 

  
1 Dz.U. L 53 z 22.02.07, str. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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praw dziecka w polityce wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich – strategia ramowa1,

– uwzględniając komentarz merytoryczny sieci ekspertów w dziedzinie praw 
podstawowych dotyczący praw dziecka w Unii Europejskiej2,

– uwzględniając sprawozdanie Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przemocy 
wobec dzieci, przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dnia 9 października 2006 r., 

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. 
dotyczącą zwalczania seksualnego wykorzystania dzieci i pornografii dziecięcej3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 maja 2007 r. „W kierunku ogólnej strategii 
zwalczania cyberprzestępczości” (COM(2007)0267),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji 
Kultury i Edukacji oraz Komisji Prawnej (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że głównym celem komunikatu Komisji „W kierunku strategii UE na 
rzecz praw dziecka” jest pozytywna afirmacja praw dziecka, w tym przede wszystkim 
prawa do posiadania rodziny, prawa do uczuć i zabawy, prawa do ochrony zdrowia, nauki, 
integracji społecznej, równych szans, sportu oraz czystego i podlegającego ochronie 
środowiska, w celu rozwijania społeczeństwa przyjaznego dziecku i do niego 
przystosowanego, w którym dzieci będą mogły czuć się chronione i którego będą 
uczestnikami,

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 24 Karty praw podstawowych ważne jest 
zagwarantowanie dzieciom prawa do „uczestnictwa” tak, aby zawsze brać pod uwagę ich 
doświadczenie i poglądy we wszystkich sprawach, które ich dotyczą,

C. mając na uwadze podstawowe znaczenie uwzględniania i ochrony praw dziecka we 
wszystkich politykach Unii, które go dotyczą (mainstreaming),

GŁÓWNE OSIE STRATEGII

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, która świadczy o wyraźnej woli uznania 
szczególnego charakteru praw dziecka w odróżnieniu od bardziej ogólnej problematyki 
praw podstawowych, których są integralną częścią;

  
1 Dz.U. C 300E z 9.12.2006, str. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 Dz.U. L 13 z 20.1.2004, str. 44.
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2. stwierdza, że coraz większa liczba dziedzin podlegających kompetencjom UE wywiera 
bezpośredni lub pośredni wpływ na prawa dziecka i zwraca się do Komisji o 
zamieszczenie w badaniu dotyczącym oceny wpływu przewidzianym w komunikacie z 
dnia 24 kwietnia 2005 r. zatytułowanym „Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we 
wnioskach legislacyjnych Komisji – Metodologia zapewniająca systematyczną i ścisłą 
kontrolę” (COM(2005)0172) części poświęconej uwzględnianiu praw dziecka z prawnego 
punktu widzenia;

3. z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie przez Komisję forum skupiającego 
przedstawicieli państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji, organizacji 
pozarządowych, organizacji międzynarodowych aktywnych w dziedzinie praw dziecka, 
oraz same dzieci;

4. zwraca się do Komisji o wystąpienie z wnioskiem w sprawie utworzenia odnośnej pozycji 
budżetowej dotyczącej praw dziecka, która pozwoliłaby na sfinansowanie forum i 
projektów pilotażowych, takich jak europejski system szybkiego ostrzegania dotyczący 
uprowadzania dzieci;

5. z zadowoleniem przyjmuje powołanie przez Komisję grupy międzyresortowej i 
wyznaczenie koordynatora ds. praw dziecka oraz wzywa do utworzenia jednostki 
koordynującej również w ramach Parlamentu Europejskiego w celu połączenia i 
racjonalizacji wszystkich inicjatyw i działań parlamentarnych dotyczących praw dziecka; 
wyraża nadzieję, że organy te zapewnią płaszczyznę wymiany informacji i dobrych 
wzorców;

6. z zainteresowaniem oczekuje na opublikowanie przez Komisję w 2008 r. dokumentu 
konsultacyjnego zmierzającego do zdefiniowania priorytetów przyszłych działań UE w 
dziedzinie praw dziecka i zwraca się do Komisji o uwzględnienie wyników konsultacji 
przeprowadzonej na początku 2007 r. przez organizację Save the Children i Plan 
International wśród tysiąca dzieci, która wykazała, że zdaniem dzieci priorytetowe tematy 
obejmują stosowaną wobec nich przemoc, dyskryminację, wykluczenie społeczne i 
rasizm, których były ofiarami, skutki zażywania narkotyków, alkoholu i tytoniu, 
prostytucję i handel ludźmi, jak również ochronę środowiska1;

7. wzywa do zaliczenia ochrony praw dziecka do priorytetów wieloletnich ram działalności 
Agencji Praw Podstawowych oraz ustanowienia przez nią w możliwie krótkim terminie 
sieci współpracy z instytucjami międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi 
aktywnymi w tej dziedzinie w celu pełnego wykorzystania ich doświadczenia i informacji, 
którymi dysponują;

8. zwraca się do Komisji, Agencji Praw Podstawowych i państw członkowskich do 
czynienia starań na rzecz lepszego gromadzenia danych statystycznych dotyczących 
sytuacji dzieci w UE, w razie konieczności poprzez rozszerzenie mandatu Eurostatu, w 
celu uwzględnienia większej liczby wskaźników bezpośrednio dotyczących dzieci;

9. wzywa do rozważenia przystąpienia UE do konwencji Rady Europy dotyczących praw 
dziecka, takich jak konwencja o wykonywaniu praw dzieci, konwencja o przysposobieniu 

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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dzieci, konwencja o wykorzystywaniu i wyzysku seksualnym, oraz zwraca się do Rady o 
przyjęcie zasadniczego stanowiska w celu umożliwienia w przyszłości uczestnictwa UE w 
negocjowaniu przyszłych konwencji mających na celu ochronę dzieci;

10. wzywa do zbadania możliwości przystąpienia UE do Konwencji o prawach dziecka 
Organizacji Narodów Zjednoczonych;

11. zachęca wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do powołania 
rzecznika praw dziecka zgodnie z Konwencją o prawach dziecka ONZ z 1989 r.;

KILKA PRIORYTETOWYCH ASPEKTÓW

Przemoc

12. oświadcza, że przemoc wobec małoletnich – niezależnie od formy, jaką przybiera – nie 
ma uzasadnienia oraz przypomina, że jednym z zaleceń sformułowanych w badaniu 
poświęconym przemocy przeprowadzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
było przyznanie pierwszeństwa działaniom prewencyjnym, co oznacza w szczególności 
zacieśnienie współpracy sądowej i policyjnej między państwami członkowskimi, 
Europolem i Eurojustem;

13. wzywa wszystkie państwa członkowskie do zaangażowania się w zwalczanie handlu 
dziećmi, pedofilii i pornografii dziecięcej w internecie, w szczególności dzięki 
dodatkowym instrumentom legislacyjnym przewidującym udział wszystkich 
zainteresowanych podmiotów – publicznych i prywatnych, o czym wspomniano także w 
komunikacie Komisji „W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości”;

14. wspiera zaangażowanie wykazane przez Komisję, która w porozumieniu z głównymi 
firmami wydającymi karty kredytowe prowadzi ocenę wykonalności technicznej 
wyłączenia z systemu płatności online witryn internetowych sprzedających w sieci 
materiały pornograficzne;

15. apeluje o odpowiedni i skuteczny system regulacyjny dotyczący operatorów 
internetowych, telewizji publicznej i prywatnej oraz branż przemysłowych, którego celem 
byłby między innymi zakaz rozpowszechniania obrazów i treści szkodliwych (w tym 
prześladowania w internecie) oraz wprowadzania do obrotu brutalnych gier wideo, które 
zachęcając do przemocy, wywierają szkodliwy wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka;

16. apeluje o opracowanie planu przeciwdziałania młodocianej przestępczości oraz zjawisku 
prześladowania w szkołach, obejmującego przede wszystkim rodziny i szkoły;

17. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia systemu dostępu do informacji na temat 
wyroków skazujących, których przyczynę stanowią nadużycia wobec dzieci, w celu 
zagwarantowania bezwzględnego zakazu dostępu do niektórych zawodów dla osób, które 
ze względu na wyrok skazujący zostały uznane za niezdolne do pracy z dziećmi, oraz w 
celu możliwie skutecznego uniknięcia recydywy; w związku z powyższym przychylnie 
odnosi się do postępów poczynionych w Radzie w związku z wymianą informacji między 
państwami członkowskimi dotyczących krajowych wyroków skazujących w sprawach 
karnych oraz wzywa Radę do szybkiego połączenia krajowych rejestrów karnych za 
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pośrednictwem sieci europejskiej;

18. wzywa do uznania turystyki seksualnej z udziałem dzieci za przestępstwo we wszystkich 
państwach członkowskich, do stosowania wobec niej eksterytorialnego prawa karnego 
oraz do uprawnienia Europolu do współpracy ze służbami policyjnymi państw 
członkowskich i państw, których dotyczy tego rodzaju turystyka, w celu prowadzenia 
dochodzeń zmierzających do identyfikacji sprawców takich przestępstw;

19. wzywa do zapewnienia nieletnim – w sposób współmierny do popełnionego wykroczenia 
– kar zastępczych zamiast aresztu oraz o zapewnienie możliwości resocjalizacji z myślą o 
ich przyszłej reintegracji społecznej i zawodowej, mając na uwadze konieczność 
nauczenia nieletnich, że nie tylko przysługują im pewne prawa, lecz spoczywają też na 
nich pewne obowiązki;

20. wzywa do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu międzynarodowego 
uprowadzania małoletnich, będących często przedmiotem sporu między rodzicami w 
następstwie ich separacji lub rozwodu; 

21. wzywa do niezwłocznego wprowadzenia odpowiednich środków umożliwiających 
poszukiwanie i odnajdywanie zaginionych dzieci;

Ubóstwo a dyskryminacja 

22. przypomina, że w Unii Europejskiej 19% dzieci żyje poniżej progu ubóstwa oraz że w 
związku z tym należy przedsięwziąć odpowiednie środki pomocy, również w celu 
udzielenia wsparcia ich rodzinom;

23. podkreśla konieczność uczynienia ze zwalczania ubóstwa dzieci jednego z głównych 
celów strategii – również w świetle milenijnych celów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych – zważywszy, że ubóstwo bywa często przyczyną wyłączenia społecznego 
i wielu form dyskryminacji;

24. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie dyrektywy obejmującego 
wszystkie rodzaje dyskryminacji, o których mowa w art. 13 traktatu WE, oraz wszystkie 
sektory wymienione w dyrektywie Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne1;

25. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, aby zapewniono warunki 
umożliwiające wszystkim dzieciom dostęp do wszelkiego rodzaju i poziomu edukacji i 
kształcenia, w razie potrzeby poprzez wprowadzenie działań pozytywnych 
umożliwiających dzieciom z grup w niekorzystnej sytuacji włączenie się w cykl szkolny, 
cykl uniwersytecki lub cykl kształcenia zawodowego, do których w przeciwnym razie nie 
miałyby dostępu2;

  
1 Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.
2 Patrz ust. 11 rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich –
strategia ramowa (2005/2191(INI))  - P6_TA(2006)0261.
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26. wzywa, aby ukierunkowanymi działaniami objęte zostały zwłaszcza dzieci romskie, w 
szczególności w celu położenia kresu dyskryminacji, wyłączeniu społecznemu i 
szkolnemu, jak również wykorzystywaniu, którego często są ofiarami; wzywa ponadto do 
wspierania kampanii na rzecz skolaryzacji, działań zmierzających do zwalczania 
wysokiego wskaźnika przedwczesnego opuszczania systemu szkolnego oraz projektów 
dotyczących profilaktyki i pomocy w dziedzinie zdrowia, w tym szczepień;

27. wzywa do przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu udzielania pomocy dzieciom 
ulicy, które często zmuszone są prosić o jałmużnę i które łatwo mogą paść ofiarą 
wykorzystania i handlu ludźmi;

28. wzywa do uwzględnienia wśród priorytetów strategii przyjęcia spójnego zestawu działań 
zmierzających do uznania za „sprawne inaczej” dzieci dotkniętych niepełnosprawnością, 
w celu uniknięcia wszelkich form dyskryminacji i wsparcia ich integracji szkolnej, 
społecznej i zawodowej na każdym etapie ich życia;

29. wzywa do zbadania możliwości opracowania instrumentu wspólnotowego w zakresie 
przysposobień, mając na uwadze, że wszystkie konwencje międzynarodowe dotyczące 
ochrony praw dziecka uznają prawo dzieci opuszczonych lub osieroconych do posiadania 
rodziny i do ochrony;

30. zachęca państwa członkowskie do określenia skutecznych rozwiązań zapobiegających 
umieszczaniu dzieci porzuconych lub osieroconych w ośrodkach, takich jak adopcja
krajowa lub w razie konieczności międzynarodowa, oraz do zagwarantowania w tym celu 
swobodnego przepływu w ramach UE dzieci kwalifikujących się do przysposobienia 
zgodnie z normami państw Unii i konwencjami międzynarodowymi;

31. zachęca państwa członkowskie do opracowania działań na rzecz młodych dorosłych 
pochodzących z sierocińców lub placówek opiekuńczych, aby mogli korzystać ze 
środków towarzyszących, które pomogą im w zaplanowaniu przyszłego życia 
zawodowego i ułatwią ich integrację ze społeczeństwem;

32. wzywa do bardziej stanowczych działań dotyczących kwestii związanych z edukacją 
żywieniową, nadużywaniem alkoholu i rozprowadzaniem narkotyków;

Dzieci migrujące

33. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację dzieci migrujących, których rodzice 
ubiegają się o azyl, są uchodźcami lub są nielegalnymi imigrantami tak, aby dzieci te nie 
musiały ponosić negatywnych skutków sytuacji, za którą nie są odpowiedzialne;

34. wzywa, aby przyjmując – w drodze współdecyzji – nowe instrumenty służące za podstawę
wspólnego systemu azylu, na pierwszym planie umieszczono ochronę praw dziecka oraz 
aby w tym celu opracowano szczególne działania uwzględniające bezbronność dzieci;

35. zwraca uwagę na szczególną sytuację dzieci bez opieki, dzieci nieposiadających 
obywatelstwa żadnego państwa oraz dzieci niezarejestrowanych po narodzinach, wobec 
których należy zastosować środki specjalne z uwzględnieniem nadrzędnego interesu 
dziecka zgodnie z definicją przyjętą zwłaszcza przez Wysoki Komisariat Organizacji 
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Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców;

0

0            0

36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, państwom członkowskim jak również grupie międzyrządowej „Europe de 
l'Enfance”, europejskiej sieci narodowych obserwatoriów przestrzegania praw dziecka 
(ChildONEurope), Radzie Europy, Komitetowi Praw Dziecka Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Unicef, Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO).
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UZASADNIENIE

I. WSTĘP

Po pierwsze sprawozdawczyni pragnie wyrazić zadowolenie z faktu opublikowania przez 
Komisję komunikatu zapowiadającego wprowadzenie strategii dotyczącej obrony praw 
dziecka. Oznacza to rzeczywistą wolę nadania priorytetowego znaczenia tej kwestii 
w działaniach UE, uznania dzieci za pełne podmioty prawne, których interesy należy 
uwzględniać w sposób szczególny we wszystkich politykach i środkach przyjmowanych na 
szczeblu Unii1, oraz utworzenia instrumentów wspierających ich prawa.

Przedstawiając stanowisko przyjęte w stosunku do niektórych propozycji komunikatu 
i formułując swe własne propozycje, niniejsze sprawozdanie stanowi odpowiedź na 
przedmiotowy komunikat. Poza aspektami „strategicznymi” o zasięgu ogólnym, które zostaną 
omówione w pierwszej kolejności, sprawozdanie określa kilka szczególnych dziedzin 
podlegających kompetencji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, w których prawa dziecka powinny być przedmiotem ukierunkowanego 
działania.

Wspieranie i rozwój przedmiotowej strategii powinny odbywać się przy uznaniu praw 
dziecka, w tym prawa do założenia rodziny, edukacji, integracji społecznej, opieki 
medycznej, równości szans oraz sportu w celu stworzenia fundamentów dla budowy 
społeczeństwa przyjaznego dziecku i do niego przystosowanego, społeczeństwa, w którym 
dzieci będą czuły się chronione i którego będą uczestnikami.

W tym względzie sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że niniejsze sprawozdanie nie 
stanowi wykazu problemów lub praw, które powinny być potraktowane priorytetowo.
Należy zaznaczyć, że niniejsze sprawozdanie powinno stanowić źródło rozważań na temat 
komunikatu Komisji, biorąc pod uwagę liczne dyskusje toczące się w PE (posiedzenia ze 
sprawozdawcami-cieniami, z grupą roboczą, w skład której wchodzą sprawozdawcy różnych 
komisji opiniodawczych, spotkania z ekspertami), a w szczególności wspólne przesłuchanie, 
które odbyło się dnia 17 kwietnia 2007 r. oraz pierwsze Europejskie forum na rzecz praw 
dziecka w dniu 4 czerwca w Berlinie.

Ponadto określenie głównych priorytetów przyszłych działań Unii nastąpi (po 
przeprowadzeniu obszernych konsultacji, jakie Komisja zamierza rozpocząć) na podstawie 
dokumentu, który powinien zostać opublikowany w 2008 r.

II. GŁÓWNE KIERUNKI STRATEGII OCHRONY PRAW DZIECKA

1. Ramy prawne

  
1 Dlatego też Marta Santos Pais, dyrektor ośrodka badawczego Innocenti de l'Unicef, podkreśliła w przemowie 
otwierającej przesłuchanie z dnia 17 kwietnia: „Dzieci wymagają oddzielnej oraz systematycznej uwagi i nie 
można pomniejszać ani pomijać ich znaczenia w opracowywaniu polityk i przydzielaniu środków 
budżetowych”.



PR\676846PL.doc 11/21 PE 390.381v02-00

PL

Prawa dziecka stanowią integralną część praw człowieka, które UE i jej państwa 
członkowskie mają obowiązek szanować, w szczególności na mocy europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., do której odnosi się art. 6 
ust. 2 traktatu o Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały ponadto 
Konwencję o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1989 r., stanowiącą 
podstawowe ramy odniesienia w dziedzinie ochrony dzieci. Należy jednak zauważyć, że o ile 
dokument ten ma bardziej specyficzny charakter, o tyle nie określa on żadnych kar 
gwarantujących jego przestrzeganie, jak to ma miejsce w przypadku europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Unia Europejska nie stworzyła dotychczas żadnej specjalnej podstawy prawnej dotyczącej 
praw dziecka.
Warto jednak podkreślić, że gdyby traktat konstytucyjny został ratyfikowany, stanowiłby on 
dla Unii Europejskiej zdecydowanie bardziej odpowiednie ramy prawne w dziedzinie praw 
dziecka: art. I-3 („Cele Unii”) traktatu konstytucyjnego zawiera bezpośrednie odniesienia do 
praw dziecka, natomiast art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (który odnosi 
się wyłącznie do praw dziecka) nabrałby tym samym wiążącego charakteru.
Jeżeli Rada Europejska wyrazi wkrótce zgodę na zwołanie nowej Konferencji 
Międzyrządowej, Parlament powinien przedstawić swoją opinię zgodnie z art. 48 traktatu UE. 
Należy wówczas dopilnować, aby dorobek w dziedzinie praw dziecka nie został poddany 
w wątpliwość, lecz potwierdzony, a nawet skonsolidowany.

Ponadto należy zastanowić się, czy UE może stać się – zgodnie z przewidywaniami – stroną 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jak również 
różnych konwencji Rady Europy, o czym mówiła przedstawicielka Rady Europy podczas 
przesłuchania w dniu 17 kwietnia1. Docelowo Wspólnota Europejska lub Unia Europejska 
powinny zatem rozważyć możliwość przystąpienia na przykład do Konwencji 
o cyberprzestępczości2, Konwencji o wykonywaniu praw dzieci3, Konwencji 
o przysposobieniu dzieci4 lub Konwencji o wykorzystywaniu seksualnym5. Ponadto 
należałoby zastanowić się nad środkami, które w późniejszym okresie umożliwią 
przystąpienie do Konwencji o prawach dziecka ONZ.

Należy przyznać, że pomimo braku specjalnej podstawy prawnej istnieje wiele instrumentów 
na szczeblu UE, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą praw dziecka. Z tej przyczyny 
istotne jest wprowadzenie mechanizmu kontroli i monitorowania procesu przyjmowania 

  
1 Verena Taylor oświadczyła: „Pragniemy, aby Unia Europejska przystąpiła do stosownych konwencji, 
w wyniku czego wzmocniona zostałaby polityczna i praktyczna współpraca w tym kontekście, a państwa 
członkowskie otrzymałyby silny argument na rzecz ich ratyfikacji”. Tekst przesłuchania dostępny jest na stronie 
internetowej: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Art. 9 Konwencji określa przestępstwa związane z pornografią dziecięcą.
3 Konwencja, która ma chronić „nadrzędne interesy” dzieci, przewiduje środki proceduralne pozwalające 
dzieciom na korzystanie z przysługujących im praw, w szczególności w ramach postępowania w sprawach 
rodzinnych (opieka, prawo do odwiedzin, filiacja, nadzór) przed organem sądowym.
4 Obecnie przeprowadzana jest rewizja tej konwencji, odzwierciedlająca prawne i społeczne zmiany, które 
dotyczą przede wszystkim konsultacji z dzieckiem przysposobionym, w razie możliwości, minimalnego wieku 
przysposabiającego oraz prawa osób do poznania swojej tożsamości lub pochodzenia. Zrewidowana Konwencja 
o przysposobieniu zostanie przedstawiona Komitetowi Ministrów w 2007 r.
5 Obecnie trwają prace nad przyjęciem tej konwencji. Rada rozpatruje możliwość przystąpienia do niej 
Wspólnoty lub Unii.
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i transpozycji tych instrumentów, tak aby zagwarantować należyte uwzględnienie 
i poszanowanie praw dziecka. Właśnie takie znaczenie kryje się pod pojęciem 
„mainstreaming”.

2. Mainstreaming

W kwietniu 2005 r. Komisja przyjęła komunikat dotyczący poprawy zgodności własnych 
wniosków legislacyjnych z postanowieniami Karty praw podstawowych1. Z komunikatu 
wynika, że Komisja realizuje 3 cele: przeprowadzanie regularnej i ścisłej kontroli 
poszanowania wszystkich praw podstawowych podczas przygotowywania wniosków 
legislacyjnych, wspieranie „kultury praw podstawowych” oraz upublicznienie (dla innych 
instytucji i obywateli) wyników kontroli poszanowania praw podstawowych 
przeprowadzanych przez Komisję.
W sprawozdaniu na temat powyższego komunikatu2 Parlament Europejski domagał się, aby 
w ocenie oddziaływania Komisja przewidziała rozdział poświęcony prawom podstawowym. 
Wydaje się, że żądanie to powinno zostać ponowione i uściślone, gdyż warto byłoby, aby 
w przypadku niektórych wniosków legislacyjnych Komisja przyjrzała się w szczególności 
możliwemu oddziaływaniu niektórych przepisów dotyczących małoletnich. Oczywiście 
w przypadku takich wniosków należy przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego wyspecjalizowanych w tej kwestii. Jest to tym 
ważniejsze, gdy weźmiemy pod uwagę wartość dodaną, jaką stanowi bezpośrednie i specjalne 
doświadczenie, którym ze służbami Komisji mogą podzielić się przedstawiciele organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, aby pomóc służbom wykryć potencjalne zagrożenia takich 
wniosków, nawet jeżeli wydają się one być zupełnie neutralne dla praw dzieci3.

Ponadto Parlament Europejski powinien posiadać specjalny organ (którego skład należałoby 
ustalić) lub przedstawiciela/obrońcę praw dziecka, który stanowiłby łącznik 
z przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub innych organizacji 
zajmujących się obroną praw dziecka. Do takiego właśnie przedstawiciela mogłyby zwracać 
się dzieci, w szczególności z myślą o przedstawieniu mu swoich propozycji w kwestii 
wspierania praw dziecka (zob. poniżej).

3. Partycypacja
W dziedzinie praw dziecka „partycypacja” jest kluczowym słowem, które stale pojawia się 
w broszurach i deklaracjach organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych instytucji 
i organizacji działających w tej dziedzinie. W opinii sprawozdawczyni pojęcie to zawiera 
w sobie podstawową zasadę demokracji, jaką jest prawo obywatela do uczestniczenia 
w decyzjach, które go dotyczą.

Tymczasem w życiu codziennym zasada partycypacji często schodzi na drugi plan, podczas 
gdy nieletni czasami jako jedyni posiadają cenne informacje, w szczególności na temat 

  
1 Komunikat Komisji zatytułowany: „Przestrzeganie Karty praw podstawowych we wnioskach legislacyjnych 
Komisji. Metodologia zapewniająca systematyczną i ścisłą kontrolę” COM (2005) 172 wersja ostateczna 
z 27.04.2005.
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przestrzegania Karty praw 
podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli 
(2005/2169(INI)).
3 Zob. w tej kwestii syntetyczne sprawozdanie sieci niezależnych ekspertów z zakresu praw podstawowych 
z 2005 r., str. 17 i następne.
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niektórych rzeczy, które dzieją się w szkole, na ulicy, w klubach młodzieżowych, a nawet 
w rodzinach, i nie brakuje im pomysłów, jak je poprawić. Niniejsze sprawozdanie ma na celu 
pokazanie i udowodnienie faktu, że gdy dziecko ma możliwość swobodnego przedstawienia
swojego poglądu na interesującą je kwestię1, czyni to z chęcią, a wyniki są znakomite.
Po raz pierwszy wykorzystano to podejście w ramach szeroko zakrojonych konsultacji 
przeprowadzonych przez organizację Save the Children na temat komunikatu Komisji. 
Wyniki konsultacji zostały przedstawione podczas wspólnego przesłuchania w dniu 
17 kwietnia 2007 r.
Sprawozdawczyni domaga się, aby zgodnie z zapowiedzią w komunikacie oraz w oparciu 
o struktury i wiedzę osób będących najbliżej dzieci Komisja wprowadziła mechanizm 
konsultacji/udziału dzieci, który charakteryzowałby się szybkością, skutecznością 
i efektywnością oraz który zajmowałby się kwestiami bezpośrednio ich dotyczącymi.

4. Stworzenie dynamiki międzyinstytucjonalnej

Aby ochrona praw dziecka była bardziej widoczna i skuteczna, należałoby poprawić 
funkcjonowanie organów, które zostały powołane w tym celu przez różne instytucje, oraz 
usprawnić komunikację i współpracę pomiędzy nimi. W razie potrzeby należałoby również 
utworzyć nowe podmioty.

W administracji Komisji mianowany został niedawno koordynator odpowiedzialny za prawa 
dziecka, który powinien jednak otrzymać wsparcie w postaci jednostki z dostateczną liczbą 
pracowników. Ponadto w kolejnym składzie Komisji, w ramach przedłużenia obecnej grupy 
komisarzy odpowiedzialnych za prawa podstawowe, można również utworzyć stanowisko 
komisarza ds. praw człowieka, który byłby także odpowiedzialny za ochronę praw dziecka2, 
a do jego obowiązków należałaby centralizacja i koordynacja wszystkich działań 
o charakterze legislacyjnym, administracyjnym, medialnym, itp. związanych z ochroną praw 
dziecka.

W ciągu ostatnich lat powstały również inne instancje, między innymi w 2000 r. w Radzie 
powołana została stała grupa międzyrządowa ds. dzieci i młodzieży pod nazwą „Europa 
dzieci”3, utworzona jako nieformalne forum wymiany i porównywania danych na temat dzieci 
zwoływane w każdym półroczu na zaproszenie państwa stojącego na czele UE.

Również Parlament Europejski posiada miejsce dyskusji w kwestiach związanych z dziećmi 
w postaci „Przymierza dla praw dziecka”, składającego się z posłów o różnych horyzontach 
politycznych i geograficznych, którzy gromadzą się co dwa miesiące, a także grupy 
ds. rodziny.

Chociaż inicjatywy te są chwalebne, mogą okazać się niewystarczające, w szczególności 
z powodu braku ich upublicznienia i koordynacji pomiędzy nimi. W opinii sprawozdawczyni 
należałoby zatem koordynować działania realizowane przez te instancje, wzmocnić je 

  
1 Art. 12 Konwencji o prawach dziecka.
2 Parlament Europejski domagał się już wcześniej powołania przedstawiciela wysokiego szczebla ds. ochrony 
praw dziecka. Zob. w szczególności rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie handlu dziećmi i dzieci-
żołnierzy (B-5-0320/2003) przyjętą w dniu 3 lipca 2003 r.
3 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
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i rozpowszechnić informacje na ich temat, ewentualnie za pomocą wspólnej strony 
internetowej.

Odnośnie do Parlamentu Europejskiego, jak już wspomniano, można powołać organ 
koordynujący działania związane z ochroną praw dziecka lub ewentualnie utworzyć 
stanowisko obrońcy praw dziecka lub rzecznika posiadającego jednostkę administracyjną 
wspierającą jego działania.

Należy również przypomnieć o znaczeniu zacieśniania stosunków z różnymi organizacjami 
międzynarodowymi, na przykład z Radą Europy, która realizuje różne inicjatywy 
w dziedzinie praw dziecka, począwszy od kampanii przeciwko przemocy1, a skończywszy na 
przyjmowaniu różnych zaleceń, rezolucji i konwencji, co sprawia, że jest uprzywilejowanym 
partnerem we wdrażaniu strategii na rzecz praw dziecka. Dotyczy to również niektórych 
agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności UNICEF-u, który wyróżnia się 
w szczególności jakością opracowań dotyczących różnych aspektów ochrony praw dzieci.

W tym kontekście nowopowstała Agencja Praw Podstawowych powinna współpracować 
w sieci z wymienionymi organizacjami, wysokim komisarzem ds. praw człowieka Rady 
Europy, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz z wyspecjalizowanymi organami, 
na przykład ENOC, tak aby zoptymalizować badania w dziedzinie obrony praw dziecka 
i wykorzystać doświadczenie, wiedzę i informacje zgromadzone przez innych oraz uniknąć 
sytuacji pokrywania się zakresu działalności.

5. Gromadzenie danych statystycznych

W swym komunikacie Komisja ogłosiła zamiar przeprowadzenia obszernej analizy przeszkód 
uniemożliwiających dzieciom pełne korzystanie z ich praw. Analiza ta powinna stanowić 
podstawę do konsultacji publicznych zaplanowanych na 2008 r. i doprowadzić do określenia 
głównych priorytetów przyszłych działań Unii Europejskiej. Tego rodzaju analiza, podobnie 
jak wdrożenie i ocena strategii, polityk i programów dotyczących dzieci, w szczególności 
tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu, powinny niewątpliwie opierać 
się na wiarygodnych, kompletnych, precyzyjnych i aktualizowanych statystykach.

Tymczasem okazuje się, że w UE występują poważne braki w tej kwestii2. Dlatego też należy 
podjąć środki zmierzające do poprawy sytuacji w dziedzinie gromadzenia danych 
statystycznych. Komisja Europejska mogłaby na przykład rozszerzyć mandat Eurostatu, tak 
aby uwzględniał on więcej wskaźników dotyczących dzieci, w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi, które również powinny udoskonalić swe narzędzia statystyczne. 
Również w tym kontekście uczestnictwo dzieci ma głęboki sens. Należy zatem zbadać 
sposoby regularnego gromadzenia informacji na temat ich opinii w niektórych kwestiach. 
Można również wykorzystać informacje z zasobów telefonów zaufania dla dzieci. Bez 
wątpienia należy przeznaczyć na ten cel odpowiednie środki. W tym kontekście należy 
z zadowoleniem stwierdzić, że w swym komunikacie Komisja wyraźnie zobowiązała się 

  
1 Od stycznia 2006 r. w Radzie Europy działa jednostka koordynacyjna odpowiedzialna za wspieranie praw 
dziecka i ochronę dzieci przed przemocą: www.coe.int/children.
2 Zob. w szczególności broszurę opublikowaną przez Euronet „Children Rights in the EU”, str. 36.
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„przeznaczyć niezbędne zasoby ludzkie i finansowe na wdrożenie niniejszej strategii”1.

W dziedzinie praw dziecka istotną rolę odgrywała będzie również Agencja Praw 
Podstawowych. Podobnie jak jej poprzednik, EUMC, Agencja powinna opracować we 
współpracy z Komisją i państwami członkowskimi metody i standardy zmierzające do 
poprawy porównywalności, obiektywności i wiarygodności danych na szczeblu europejskim2.

6. Ściślejsza współpraca z zainteresowanymi stronami: FORUM

Analogicznie do postanowień rozporządzenia ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych, 
którego art. 10 ustanawia „platformę praw podstawowych” mającą służyć za płaszczyznę 
wymiany informacji i udostępniania wiedzy, zrzeszającą różne organizacje działające na rzecz 
praw człowieka, komunikat Komisji przewiduje utworzenie Forum.

Forum, które mogłoby działać pod auspicjami Agencji, powinno – w opinii Komisji –
przyczyniać się do opracowania i monitorowania działań Unii Europejskiej oraz służyć za 
obszar wymiany dobrych praktyk. W jego skład powinny wchodzić państwa członkowskie, 
agendy ONZ, Rada Europy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i same dzieci.

Komisja będzie odpowiedzialna za zorganizowanie Forum w celu umożliwienia 
odpowiedniego udziału licznych zainteresowanych uczestników, gwarantując przy tym 
sprawną organizację.

W tym celu należałoby prawdopodobnie powołać niewielką konsultacyjną grupę ekspertów 
wysokiego szczebla, która w ramach swych obowiązków uczestniczyłaby 
w przygotowywaniu porządku dziennego posiedzeń Forum. W grupie ekspertów powinni 
znaleźć się prawnicy, którzy mogliby przedstawić konkretne projekty aktów legislacyjnych 
przyjmowanych na szczeblu wspólnotowym, tak aby propozycje Forum mogły nabrać 
konkretnych kształtów. Ponadto zadania i uprawnienia Forum zostałyby w ten sposób 
sprecyzowane. Dotyczy to również jego wiarygodności. Jeżeli Forum miałoby wydawać 
zalecenia, należałoby określić w regulaminie sposób ich egzekwowania i wyznaczyć organy 
za to odpowiedzialne. W tym kontekście odpowiednie komisje parlamentarne mogłyby 
odgrywać czynną rolę w zakresie monitorowania.
Aby pracować w dobrych warunkach i w skuteczny sposób, Forum powinno oczywiście 
zostać uwzględnione w budżecie wspólnotowym.

7. Wdrożenie mechanizmu monitorowania osiągniętych postępów

Należy pochwalić decyzję Komisji dotyczącą corocznego publikowania sprawozdania na 
temat postępów osiągniętych w zakresie wdrażania proponowanej strategii. Sprawozdanie 
powinno w szczególności służyć Parlamentowi za narzędzie do opracowywania corocznych 
sprawozdań na temat sytuacji praw człowieka na płaszczyźnie wewnętrznej i zewnętrznej, tak 
aby mógł on sprawować stałą i dokładną kontrolę poszanowania praw dziecka na szczeblu 
wspólnotowym.

  
1 Wspomniany komunikat, str. 13.
2 Art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiającego Agencję
Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
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Zgodnie z propozycją UNICEF-u1 Parlament Europejski powinien zapewnić kontrolę 
osiągniętych wyników w ramach okresowych przesłuchań poświęconych niektórym 
konkretnym aspektom wspierania praw dziecka.

Również tutaj istotną rolę może odegrać Agencja Praw Podstawowych, która powinna 
dopilnować, aby kontrola poszanowania praw dziecka znalazła się w jej wieloletnim 
programie prac przygotowanym na początku działalności. Wkrótce zostaną przeprowadzone 
konsultacje z Parlamentem Europejskim na temat tego programu2.

III. DZIEDZINY PRIORYTETOWE, KTÓRE POWINNY STANOWIĆ OŚ 
STRATEGII

l. Zwalczanie wszelkich form przemocy

Przemoc wobec dzieci nigdy nie jest uzasadniona. Jest to myśl przewodnia sprawozdania 
profesora Pinheiro, przedstawionego podczas przesłuchania w dniu 17 kwietnia, która została 
również odzwierciedlona w niniejszym sprawozdaniu3.
Dlatego też należy nie tylko karać osoby odpowiedzialne za akty przemocy, lecz także 
opracować strategię zapobiegania przemocy wobec dzieci.

Unia Europejska wprowadziła już szereg ważnych instrumentów walki z przemocą, której 
ofiarą są dzieci, tj. programy DAPHNE i AGIS4, plan działania na rzecz zwalczania handlu 
ludźmi5, decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie 
zwalczania handlu ludźmi6, decyzję Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwalczania 
pornografii dziecięcej w Internecie7, decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW z dnia 
22 grudnia 2003 r. dotyczącą zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii 
dziecięcej8, jak również różne środki w zakresie zwalczania dziecięcej turystyki seksualnej.

Podczas przesłuchania w dniu 17 kwietnia br. komisarz Franco Frattini ogłosił, że w tej 
ostatniej kwestii Komisja we współpracy z operatorami turystycznymi pracuje nad 
wzmocnieniem środków zmierzających do powstrzymania napływu turystyki seksualnej 
z państw członkowskich. Sprawozdawczyni pochwala takie działanie, a ponadto domaga się 
wprowadzenia procedur umożliwiających lepszą koordynację postępowań o charakterze 

  
1 Zob. wystąpienie Marty Santos Pais podczas przesłuchania z dnia 17 kwietnia 2007 r.: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiającego Agencję Praw
Podstawowych Unii Europejskiej.
3 Sergio Paulo Pinheiro został wyznaczony na osobę nadzorującą wykonanie analizy ONZ dotyczącej przemocy 
wobec dzieci. Jest ona dostępna na różnych stronach internetowych, np. http://www.unicef.org.
4 Celem programu jest udzielanie pomocy pracownikom wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszom organów 
ścigania i przedstawicielom służb odpowiedzialnych za wsparcie ofiar z państw członkowskich UE i krajów 
kandydujących w stworzeniu europejskich sieci oraz wymianie informacji i dobrych praktyk.
5 Plan UE dotyczący najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu, 
Dz.U. C 311 z 9.12.2005.
6 Dz.U. L 203 z 1.08.2002.
7 Dz.U. L 138 z 9.06.2000.
8 Dz.U. L 13/44 z 20.01.2004.
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eksterytorialnym. Komisarz Franco Frattini ogłosił ponadto, że komunikat w sprawie 
przestępczości w Internecie został przyjęty w dniu 22 maja 2007 r.

Należy przypomnieć, że w kwestii seksualnego wykorzystywania dzieci Rada Europy 
wkrótce przyjmie konwencję o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem i wyzyskiem 
seksualnym, a państwa członkowskie UE koordynowały swe stanowisko w tej sprawie 
w ramach komitetu koordynacyjnego powołanego na mocy art. 36 Traktatu UE. W tym 
kontekście poruszono kwestię przystąpienia Wspólnoty lub UE do wspomnianej konwencji. 
Sprawozdawczyni zdecydowanie do tego zachęca i domaga się przyjęcia zasadniczego 
stanowiska w tej sprawie, tak aby UE mogła w przyszłości uczestniczyć w negocjacjach na 
temat kolejnych konwencji dotyczących aspektów prawa karnego, zwłaszcza konwencji 
zmierzających do zapewnienia ochrony dzieci, oraz je ratyfikować.

Ponadto w trybie pilnym należy utworzyć system ochrony dzieci przed wykorzystaniem 
seksualnym, zapewniający skuteczne i skoordynowane mechanizmy kontroli tak, aby osoby,
które ze względu na wyrok skazujący zostały uznane za niezdolne do pracy z dziećmi, miały 
bezwzględny zakaz dostępu do niektórych zawodów. Sprawozdawczyni zaleca, aby Rada 
wzmocniła współpracę prawną pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie 
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej poprzez poprawę współpracy 
dotyczącej wymiany informacji w odniesieniu do orzecznictwa na szczeblu UE oraz poprzez 
nałożenie minimalnych zobowiązań na inne państwa członkowskie. Podjęcie takiego 
działania jest konieczne w celu zagwarantowania, aby zakaz wykonywania działalności 
związanej z kontaktem z dziećmi obowiązujący daną osobę skazaną za wykorzystywanie 
seksualne w jednym państwie członkowskim miał konsekwencje prawne w innym państwie 
członkowskim.

W odniesieniu do pornografii dziecięcej dostępnej w Internecie Komisja Europejska rozważa, 
we współpracy z szeregiem instytucji bankowych oraz głównych podmiotów wydających 
karty kredytowe, możliwość wyłączenia z systemów płatności w sieci stron internetowych 
sprzedających materiały z pornografią dziecięcą. Jest to bardzo szlachetna inicjatywa, której 
warto poświęcić więcej uwagi. Polega ona na tym, że bank, który unieważnia umowę zawartą 
ze sprzedawcą materiałów z pornografią dziecięcą przez Internet, na ogół po zawiadomieniu 
przez wydającą kartę kredytową instytucję, która dokonała weryfikacji, powinien być 
upoważniony do przekazania tych informacji innym podmiotom wydającym karty kredytowe, 
kierując się nadrzędnym interesem dziecka. Należałoby w tym celu utworzyć stale 
uaktualnianą bazę danych sprzedawców materiałów z pornografią dziecięcą. Informacje 
dotyczące tego rodzaju sprzedawców powinny być następnie natychmiast przekazywane 
służbom policyjnym w danym państwie członkowskim oraz Europolowi i Interpolowi. 
W ramach walki z pornografią dziecięcą w Internecie należy prowadzić kampanie 
informacyjne, a także uczulać na to zjawisko społeczeństwo w celu zapewnienia ochrony 
dzieciom i karania osób dopuszczających się przestępstw na tym tle.

W odniesieniu do przemocy rozpowszechnianej przez Internet należy ustanowić skuteczny 
system samoregulacji stron zamieszczających obrazy bądź filmy pokazujące przemoc. 
Administratorzy stron powinni zwracać uwagę na ich zawartość oraz zakazać pokazywania 
przemocy w sieci, która przyczynia się do wzrostu takiego zachowania wśród nieletnich, 
a także upokorzenia uczniów i nauczycieli. W tym względzie sprawozdawczyni podkreśla 
znaczenie programu wspólnotowego „Safer Internet Plus” (2005-2008), którego celem jest 
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wspieranie bezpieczniejszego korzystania z Internetu oraz nowych technologii sieciowych, 
w ramach których utworzono linie telefoniczne i numery interwencyjne pomagające dzieciom 
mającym styczność z nielegalnymi i szkodliwymi treściami.
Należy również zwracać uwagę na inne środki przekazu, w szczególności na telewizję, aby 
nadzorować i ograniczać transmisję obrazów i treści, które są brutalne bądź nieodpowiednie 
dla dzieci.
Inną formą brutalnej przemocy, o której należy wspomnieć, jest okaleczanie narządów 
płciowych. Z powodu nasilenia się ruchów migracyjnych, którym nie zawsze towarzyszy 
prawdziwa integracja, zjawisko to bardzo przybiera na sile, nawet w Unii Europejskiej. 
Często ulegli lekarze podejmują tego typu działania nielegalnie. Jeszcze częściej dzieci 
zabierane są do ich państw pochodzenia w celu przeprowadzenia takiego zabiegu, nie 
posiadając żadnych informacji ani konkretnej opieki medycznej. Szkody wyrządzone w ten 
sposób są trwałe i poważnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne ofiary.

Należy w tej kwestii nawiązać współpracę z danymi państwami pochodzenia.

W odniesieniu do walki z handlem ludźmi1 sprawozdawczyni pragnie podkreślić wartość 
dodaną, jaką może stanowić w tej dziedzinie współpraca z Europolem i Eurojustem, i uważa, 
że należy opracować wszelkie środki zmierzające do wzmocnienia ich działań na rzecz 
ochrony dzieci przed tym procederem oraz przed wszystkimi innymi formami przemocy 
i wykorzystania, nie tylko na tle seksualnym. Wykorzystanie dzieci może bowiem przybrać 
najróżniejsze formy, na przykład zmuszanie dzieci do żebractwa, które bezsprzecznie narusza 
godność dziecka oraz prowadzi do poważnych zaburzeń psychologicznych. Z tego względu 
praktyka ta powinna być zabroniona we wszystkich państwach członkowskich. 
Sprawozdawczyni domaga się zatem, aby państwa członkowskie przekazywały Europolowi 
i Eurojustowi wszelkie użyteczne informacje, które mogą poprawić ich skuteczność, oraz aby 
Europol nawiązał ściślejszą współpracę z Interpolem i z agencją Frontex.

Podczas przesłuchania w dniu 17 kwietnia komisarz Franco Frattini podkreślił wolę 
zwalczania, w ścisłej współpracy z całą branżą, gier wideo propagujących przemoc, do czego 
sprawozdawczyni zdecydowanie zachęca.

2. Zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji oraz prawo do nauki

Obecna strategia ma na celu podtrzymanie i realizację Milenijnych Celów Rozwoju, które 
stanowią globalne priorytety dla całej ludności na świecie, a w pierwszej kolejności dla 
dzieci. Cele te dotyczą przede wszystkim zwalczania skrajnego ubóstwa, powszechnej 
edukacji podstawowej, wspierania zdrowia matek, ograniczenia umieralności dzieci oraz 
kampanii na rzecz szczepień i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i AIDS.
Ponadto należy chronić dzieci przed najgorszymi formami wyzysku, do których należy 
w szczególności wykorzystywanie dzieci do pracy, ich uczestnictwo w konfliktach (dzieci-
żołnierze) oraz niewolnictwo w domu.

Bardzo często ubóstwo jest źródłem wykluczenia społecznego i dyskryminacji.

  
1 Odnośnie do walki z handlem ludźmi komisarz Franco Frattini ogłosił , że 17 października powinien stać się 
dniem poświęconym temu zjawisku.



PR\676846PL.doc 19/21 PE 390.381v02-00

PL

W swym komunikacie Komisja zapowiada, że od 2007 r. ma zamiar połączyć działania 
realizowane na szczeblu UE w dziedzinie zwalczania ubóstwa dzieci.

Z tego względu UE powinna zająć się tymi problemami zgodnie z myślą przewodnią 
postanowień Konwencji o prawach dziecka, w szczególności jej art. 27 i 28, które 
potwierdzają prawo każdego dziecka do poziomu życia umożliwiającego mu fizyczny, 
psychiczny, duchowy, moralny i społeczny rozwój, a także prawo dziecka do nauki. Prawo do 
nauki zostało również uwzględnione w art. 14 Karty praw podstawowych.

UE musi zatem dopilnować, aby żadna forma dyskryminacji w zakresie dostępu do nauki nie 
była tolerowana. Tymczasem obecnie jedynie dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 
29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne nakłada na państwa członkowskie obowiązek zakazania 
wszelkiej dyskryminacji – pośredniej lub bezpośredniej – w dziedzinie nauki. Oznacza to, że 
przy obecnym stanie prawodawstwa wspólnotowego jedynie mniejszości etniczne korzystają 
z ochrony przed dyskryminacją w dziedzinie nauki w przeciwieństwie do mniejszości 
religijnych i językowych. Sprawozdawczyni uważa zatem, że należy przyjąć nowe przepisy, 
tak aby rozszerzyć zakres stosowania ochrony przed dyskryminacją w dziedzinie dostępu do 
nauki1. Rok 2007 jest Rokiem Równości Szans. Sprawozdawczyni domaga się zatem, aby 
Komisja rozpoczęła prace nad przygotowaniem dyrektywy, której zakres stosowania obejmie 
wszystkie dziedziny uwzględnione w dyrektywie dotyczącej wdrożenia zasady równego 
traktowania osób bez względu na rasę czy pochodzenie etniczne (art. 3) i która obejmie 
wszystkie rodzaje dyskryminacji wymienione w art. 13 traktatu WE, a mianowicie płeć, 
pochodzenie etniczne, religię, przekonania, orientację seksualną i niepełnosprawność.

Dzieci niepełnosprawne powinny stanowić jeden z głównych priorytetów przyszłych środków 
podjętych przez Unię Europejską w dziedzinie ochrony praw dzieci.
W tym względzie należy podkreślić, że dzieci niepełnosprawne powinny być uznawane za 
dzieci „zdrowe inaczej” i dlatego trzeba bezwzględnie przyczyniać się do ich rozwoju 
i okazywać im szacunek.

Sprawozdawczyni uważa ponadto, że w niektórych przypadkach, w szczególności w kwestii 
dzieci romskich, należy rozważyć podjęcie pozytywnych działań w zakresie walki 
z dyskryminacją. Wydaje się, że stanowią one jedyny sposób zwalczania segregacji, która 
czasami dotyka dzieci romskie2.

Należałoby w szczególności wspierać kampanie na rzecz edukacji, które są przydatne 
w zwalczaniu niskiego wskaźnika alfabetyzacji, oraz podejmować szczególne środki, aby 
rozwiązać problem dotyczący porzucania nauki przez dzieci romskie.
Równocześnie struktury medyczne powinny wspierać programy szczepień i ochrony zdrowia 
noworodków i dzieci romskich, które należą do kategorii, w której występuje podwyższone 
ryzyko patologii.

Ponadto należy podjąć ukierunkowane działania na rzecz dzieci ulicy, na temat których dane 
są wyjątkowo niekompletne, a ich nieszczęście uzasadnia wdrożenie środków celowych.

  
1 Zob. sprawozdanie tematyczne nr 4 sieci ekspertów ds. praw podstawowych z dnia 25 maja 2006 r., str. 45.
2 Przykłady dobrych praktyk zostały przedstawione w przytoczonym sprawozdaniu, str. 46 i następne.
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3. Prawa dzieci migrujących

W swym komunikacie Komisja podkreśliła, że „kolejnym wyzwaniem jest zadbanie o pełne 
przestrzeganie praw dzieci migrujących, osób ubiegających się o azyl i uchodźców w polityce 
i prawodawstwie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich”1. Sprawozdawczyni 
zdecydowanie zachęca do podjęcia tego wyzwania.

W nadchodzących miesiącach Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie nowe instrumenty w dziedzinie azylu, mające na celu utworzenie wspólnego systemu 
azylu. Sprawozdawczyni już teraz zwraca uwagę, że we wszystkich środkach, które zostaną 
przyjęte w tym kontekście, należy szczególnie uwzględnić specyficzną sytuację dzieci. Nawet 
jeżeli obecnie stosowane instrumenty obejmują już przepisy mające zapewnić ochronę dzieci, 
nie zawsze są one wystarczające i nadal występują problemy z ich stosowaniem2. Należy na 
przykład dopilnować, aby urzędnicy odpowiedzialni za rozpatrywanie spraw zostali 
specjalnie wyszkoleni, a rozmowy z dziećmi były przeprowadzane w warunkach 
dostosowanych do ich wieku, który powinien zostać możliwie najdokładniej określony. 
Należy również znaleźć alternatywne rozwiązania w zakresie pozbawienia wolności, które 
jedynie pogłębia traumę dziecka. Pojęcie „nadrzędnego interesu dziecka” również powinno 
zostać precyzyjnie zdefiniowane, zwłaszcza w ścisłej współpracy z Wysokim Komisariatem 
ONZ ds. Uchodźców, który opracował procedurę formalnego ustalania nadrzędnego interesu 
(Best Interests Determination, BID)3.

Pojęcie to ma szczególne znaczenie w przypadku małoletnich bez opieki, których 
bezbronności nie trzeba udowadniać4. Należy zatem dopilnować, aby byli oni należycie 
informowani o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia, a także aby jak 
najszybciej uzyskiwali wsparcie przedstawiciela prawnego.
Ponadto duża liczba dzieci nie jest rejestrowana po narodzinach. Niezarejestrowane dzieci nie 
mają prawa do tożsamości, nazwiska, obywatelstwa, edukacji ani opieki medycznej. 
Niewidoczność tych dzieci wymaga podjęcia konkretnych działań, ponieważ 
niezarejestrowany nieletni nie posiada żadnego statusu prawnego, co stanowi przeszkodę 
w kontrolowaniu, zapobieganiu i podejmowaniu działań w przypadku naruszenia jego praw. 
Niezarejestrowane dzieci często padają ofiarami handlu ludźmi, wykorzystywania 
seksualnego oraz są zmuszane do niewolnictwa i pracy.

IV. PODSUMOWANIE

Wymienione dziedziny, w których prawa dziecka powinny być uwzględnione w szczególny 
  

1 COM 2006 (367), str. 7.
2 Por. wystąpienie przedstawicielki Wysokiego Komisariatu ONZ ds. Uchodźców podczas przesłuchania w dniu 
17 kwietnia http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
3 Formalne ustalenie nadrzędnego interesu (BID) jest formalnym procesem składającym się ze specjalnych 
procedur bezpieczeństwa oraz wymogów dokumentacyjnych określonych w stosunku do niektórych dzieci 
podlegających kompetencji Wysokiego Komisariatu ds. Uchodźców. Decydent powinien wyważyć wszystkie 
stosowne czynniki składające się na dany przypadek i przypisać odpowiednie znaczenie prawom i obowiązkom 
uznanym w Konwencji o prawach dziecka i w innych instrumentach z zakresu praw człowieka w celu podjęcia 
pełnej decyzji jak najlepiej chroniącej prawa dziecka.
4 Zgodnie z szacunkami Wysokiego Komisariatu ds. Uchodźców 4-5% osób wnioskujących o azyl na obszarze 
Unii to małoletni bez opieki; w 2006 r. ich liczba wynosiła pomiędzy 8 000 a 10 000.
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sposób, stanowią jedynie część zagadnień, na które należy zwrócić uwagę, aby temat ten
został potraktowany całościowo. Inne kwestie, na przykład edukacja żywnościowa, 
nadużywanie alkoholu i rozpowszechnianie narkotyków, które stanowią – jak wynika 
z badania przeprowadzonego przez organizację Save the Children – niektóre z poważnych 
problemów, których rozwiązania domagają się same dzieci, również powinny być 
przedmiotem konkretnych działań.

Inne liczne prawa dzieci nie są ani szanowane, ani w odpowiedni sposób gwarantowane. 
Istnieje szereg sytuacji dotyczących dzieci, wymagających natychmiastowego działania. 
Przytoczmy dla przykładu ponadproporcjonalny wzrost skali międzynarodowego handlu 
dziećmi, obciążenie biurokratyczne stanowiące przeszkodę w międzynarodowej adopcji, 
dramat przymusowych małżeństw oraz dużą liczbę dzieci, które zaginęły bez śladu.
Jak sprawozdawczyni zaznaczyła we wstępie, priorytetowe sektory strategii proponowanej 
przez Komisję będą na późniejszym etapie przedmiotem pogłębionej dyskusji w różnych 
gremiach, w tym podczas Forum, które po raz pierwszy odbyło się w Berlinie.

Tymczasem należy ocenić wskazówki obecne w przyszłej strategii europejskiej w celu 
wspierania rodziny i wskaźnika urodzeń, jak również zagwarantowania praw dziecka.


