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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre Rumo a uma estratégia da UE sobre os direitos da criança
(2007/2093(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 6° do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Bruxelas, de 21 e 22 de Junho de 
2007, sobre a reforma dos Tratados,

– Tendo em conta o enunciado do futuro artigo 3º do Tratado UE, adoptado no Conselho 
Europeu de Bruxelas de 21 e 22 de Junho de 2007, no qual se declara que a "União 
combate (...) as discriminações e promove (...) a protecção dos direitos da criança" e se 
especifica que "nas suas relações com o resto do mundo, a União (...) contribui para (...) a 
protecção dos direitos do Homem, em especial os da criança",

– Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu de Bruxelas de 21 e 22 de Junho de 2007 
de tornar juridicamente vinculativa a Carta dos Direitos Fundamentais, cujo artigo 24º 
rege especificamente os "Direitos das crianças" e estabelece, nomeadamente, que "todos 
os actos relativos às crianças, quer praticados por entidades públicas, quer por instituições 
privadas, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança",

– Tendo em conta a decisão da União de aderir à Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950 (CEDH), que prevê 
mecanismos de sanção em caso de não respeito da mesma,

– Tendo em conta a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, e os seus 
protocolos facultativos, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de 
Novembro de 1989,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 168/2007 do Conselho, de 15 de Fevereiro de 
2007, que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 4 de Julho de 2006 intitulada "Rumo a 
uma estratégia da UE sobre os direitos da criança" (COM(2006)0367),

– Tendo em conta os resultados da consulta efectuada pelas organizações Sabe the Children 
e Plan International sobre a comunicação da Comissão2,

– Tendo em conta o Fórum instituído pela Comissão no seguimento da publicação da sua 
Comunicação "Rumo a uma estratégia da UE sobre os direitos da criança", que se reuniu 
pela primeira vez em Berlim, em 4 de Junho de 2007,

– Tendo em conta a declaração política adoptada em Berlim, em 4 de Junho de 2007, por 
ocasião do primeiro Fórum, na qual é reiterada a vontade de que os direitos da criança 

  
1 JO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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sejam sistematicamente tomados em consideração nas políticas internas e externas da 
União Europeia,

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 14 de Junho de 2006, sobre uma 
estratégia-quadro em prol da não discriminação e da igualdade de oportunidades para 
todos1,

– Tendo em conta a observação temática da Rede de peritos em matéria de direitos 
fundamentais sobre os direitos da criança na União Europeia2,

– Tendo em conta o relatório das Nações Unidas sobre a violência contra as crianças, 
apresentado na Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de Outubro de 2006,

– Tendo em conta a Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho, de 22 de Dezembro de 
2003, relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 22 de Maio de 2007 intitulada "Rumo a 
uma política geral de luta contra o cibercrime" (COM(2007)0267),

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros, da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão da Cultura e da Educação, 
bem como da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando que o objectivo da principal da Comunicação da Comissão "Rumo a uma 
estratégia da UE sobre os direitos da criança" é promover a afirmação positiva dos direitos 
da criança, entre os quais, em primeiro lugar, o direito de ter uma família, o direito a
receber afecto e a brincar, o direito à saúde, à educação, à integração social, à igualdade de 
oportunidades, ao desporto e a um ambiente limpo e protegido, a fim de criar uma 
sociedade amiga das crianças e adaptada a elas, em que as crianças se sintam protegidas e 
protagonistas,

B. Considerando que, nos termos do artigo 24º da Carta dos Direitos Fundamentais, é 
importante garantir às crianças o direito à "participação", a fim de ter sempre em conta a 
sua experiência e as suas opiniões sobre todas as questões que lhes dizem respeito,

C. Considerando que é fundamental introduzir e representar os direitos da criança em todas 
as políticas da União Europeia que lhe dizem respeito (mainstremaing),

PRINCIPAIS EIXOS DA ESTRATÉGIA

1. Felicita a iniciativa da Comissão, que revela uma vontade muito clara de reconhecer aos 
direitos da criança um carácter específico, distinto da problemática mais geral dos direitos 

  
1JO C 300.o, 9.12.2006, p. 259. 
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 JO L 13 de 20.1.2004, p. 44.
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fundamentais, de que aqueles direitos fazem parte integrante;

2. Constata que é cada vez maior o número de domínios da competência da UE que afecta, 
directa ou indirectamente, os direitos da criança, pelo que solicita à Comissão que inclua
no seu estudo de avaliação de impacto previsto na sua Comunicação de 27 de Abril de 
2005, intitulada "O respeito da Carta dos Direitos Fundamentais nas propostas legislativas 
da Comissão - Metodologia para um controlo sistemático e rigoroso" (COM(2005)0172),
uma secção consagrada à tomada em consideração dos direitos da criança no plano 
jurídico;

3. Felicita o lançamento, pela Comissão, de um Fórum que reúne representantes dos 
Estados-Membros, do Parlamento Europeu e da Comissão, das organizações não 
governamentais (ONG), das organizações internacionais que operam no domínio dos 
direitos da criança e das próprias crianças;

4. Solicita à Comissão que proponha a criação de uma rubrica orçamental específica para os 
direitos da criança que permita financiar simultaneamente o Fórum e projectos-piloto, tais 
como um sistema europeu de alerta rápido para o "rapto de crianças";

5. Congratula-se com a criação pela Comissão de um grupo interserviços e com a nomeação 
de um Coordenador para os Direitos da Criança, e espera que seja também criada no 
Parlamento Europeu uma unidade de coordenação para interligar e racionalizar todas as 
iniciativas e actividades parlamentares relativas aos direitos da criança; espera que estas 
estruturas possam igualmente garantir o funcionamento de uma rede de intercâmbio de 
informações e de boas práticas;

6. Aguarda com interesse a publicação pela Comissão, em 2008, de um documento de 
consulta que vise definir as grandes prioridades de uma acção futura da UE no domínio 
dos direitos da criança, e solicita-lhe que tenha em conta os resultados da consulta 
efectuada pelas organizações Save the Children e Plan International junto de um milhar de 
crianças no início de 2007, que revelou que os assuntos que estas consideram prioritários 
são a violência exercida contra elas, a discriminação, a exclusão social e o racismo de que 
são vítimas, os efeitos da droga, do álcool e do tabagismo, a prostituição e o tráfico de 
crianças, bem como a protecção do ambiente1,

7. Solicita que a protecção dos direitos da criança seja inscrita entre as prioridades do quadro 
plurianual da Agência dos Direitos Fundamentais e que esta crie quanto antes uma rede de 
cooperação com as instituições internacionais e as ONG que operam neste domínio, a fim 
de tirar o máximo partido da sua experiência e das informações de que dispõem;

8. Solicita à Comissão, à Agência dos Direitos Fundamentais e aos Estados-Membros que 
procurem melhorar a recolha dos dados estatísticos relativos à situação das crianças na 
UE, se necessário ampliando o mandato do Eurostat, a fim de incluir um maior número de 
indicadores relativos especificamente às crianças;

9. Solicita que seja considerada a adesão da UE às convenções do Conselho da Europa que 
se referem aos direitos das crianças, nomeadamente as respeitantes ao exercício dos 

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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direitos da criança, à adopção, à exploração e aos abusos sexuais, e espera que o Conselho 
adopte uma posição de princípio, para que a UE possa participar, no futuro, na negociação 
de futuras convenções que visem, nomeadamente, a protecção das crianças;

10. Espera que seja explorada a possibilidade de adesão da UE à Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança;

11. Solicita aos Estados-Membros que ainda não o fizeram que criem uma Autoridade para a 
Protecção da Criança, tal como prevê a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança de 1989;

ALGUNS ASPECTOS PRIORITÁRIOS

Violência

12. Afirma que a violência exercida contra as crianças não se justifica em caso algum e 
recorda que uma das recomendações formuladas no estudo das Nações Unidas sobre a 
violência consiste em privilegiar a prevenção, o que implica, entre outros aspectos, o 
reforço da cooperação judiciária e policial entre os Estados-Membros, a Europol e a 
Eurojust;

13. Solicita a todas as instituições e a todos os Estados-Membros que se empenhem na luta 
contra o tráfico de crianças, a pedofilia e a pornografia infantil na Internet, inclusivamente 
mediante a criação de novos instrumentos legislativos que prevejam a participação de 
todos os interessados, públicos e privados, tal como refere a Comissão na sua 
Comunicação "Rumo a uma política geral de luta contra o cibercrime";

14. Apoia o empenhamento da Comissão, que, em concertação com as principais empresas 
emissoras de cartões de crédito, estuda a viabilidade técnica da exclusão do sistema de 
pagamento em linha dos sites que vendem material de pornografia infantil;

15. Preconiza a criação de um sistema de regulamentação adequado e eficaz destinado aos 
fornecedores de acesso, às televisões públicas e privadas e às indústrias, que vise, 
nomeadamente, proibir a transmissão de imagens e conteúdos nocivos (incluindo o 
fenómeno do "ciber-assédio") e a comercialização de jogos vídeo violentos, que são 
prejudiciais ao desenvolvimento psíquico e físico da criança por incitarem à violência;

16. Solicita um plano de prevenção do crime juvenil e do fenómeno do assédio em que 
participem sobretudo as famílias e as escolas;

17. Solicita aos Estados-Membros que prevejam um sistema de acesso às informações sobre 
as condenações resultantes de abusos cometidos contra crianças, para que as pessoas que 
foram condenadas por abusos sexuais sejam consideradas inaptas a trabalhar com crianças 
e possam ser excluídas do acesso a determinadas profissões, com vista a uma prevenção o 
mais eficaz possível das recidivas; neste contexto, congratula-se com os progressos 
realizados no Conselho em matéria de intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros sobre as condenações penais a nível nacional e espera que o Conselho 
crie rapidamente uma rede europeia dos cadastros nacionais;
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18. Solicita que o turismo sexual que envolve crianças seja considerado crime em todos os 
Estados-Membros e regido por uma legislação penal extraterritorial, e que seja conferido 
mandato à Europol para cooperar com as forças policiais dos Estados-Membros e dos 
países afectados por este tipo de turismo, tendo em vista a realização de inquéritos 
destinados a identificar os autores de tais crimes;

19. Solicita que sejam criadas medidas alternativas ao encarceramento dos menores, em 
função da gravidade do crime cometido, e que, em qualquer dos casos, sejam garantidas 
medidas de reeducação com vista à futura reintegração social e profissional, tendo em 
conta a necessidade de fazer compreender aos menores que são titulares de direitos, mas 
também de deveres;

20. Solicita que seja abordada a questão do rapto internacional de menores, pois estes são 
frequentemente disputados pelos pais após separações ou divórcios;

21. Solicita a rápida introdução de medidas adequadas para a procura das crianças 
desaparecidas;

Pobreza/Discriminação

22. Recorda que, na União Europeia, 19% das crianças vivem abaixo do limiar de pobreza, 
pelo que é necessário prever medidas adequadas de ajuda, inclusivamente de apoio às 
famílias;

23. Insiste na necessidade de fazer da luta contra a pobreza infantil um dos principais 
objectivos da estratégia - à luz, também, dos Objectivos do Milénio das Nações Unidas -, 
na medida em que dá frequentemente origem a fenómenos de exclusão social e de 
diversas formas de discriminação;

24. Solicita à Comissão que apresente uma proposta de directiva que contemple todas as 
discriminações referidas no artigo 13º do Tratado CE e todos os sectores previstos na 
Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que aplica o princípio da 
igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica1;

25. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que garantam a criação das condições 
necessárias para que todas as crianças possam ter acesso a todos os tipos e níveis de 
estudos e de formação, se necessário mediante a adopção de medidas positivas para 
permitir o ingresso de grupos desfavorecidos nos ciclos escolares, universitários ou de 
formação profissional que, sem essas medidas, não lhes seriam acessíveis2;

26. Solicita que as crianças Rom, em particular, beneficiem de medidas específicas, com 
vista, nomeadamente, a pôr termo à discriminação, à exclusão social e escolar e à 
exploração de que são frequentemente vítimas; preconiza, além disso, o lançamento de 
campanhas de escolarização, medidas de combate aos elevados níveis de dispersão 
escolar, bem como projectos de prevenção e de assistência sanitária, incluindo campanhas 

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
2 Ver nº 11da resolução do Parlamento Europeu sobre uma estratégia-quadro em prol da não discriminação e da 

igualdade de oportunidades para todos (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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de vacinação;

27. Solicita que sejam previstas medidas adequadas para ajudar as crianças da rua, que são 
muitas vezes forçadas a pedir esmola e podem ser vítimas fáceis da exploração e do 
tráfico de crianças;

28. Solicita que seja incluída entre as prioridades da estratégia a adopção de um conjunto 
coerente de medidas que prevejam que as crianças com necessidades educativas especiais 
são "diferentes" e não "deficientes", a fim de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação e favorecer a sua integração escolar, social e profissional, ao longo da sua 
vida;

29. Preconiza que se considere a possibilidade de criar um instrumento comunitário em 
matéria de adopção, sem esquecer que todas as convenções internacionais relativas à 
protecção dos direitos da criança reconhecem às crianças abandonadas ou órfãs o direito 
de ter uma família e de serem protegidas;

30. Convida os Estados-Membros a identificarem soluções eficazes para paliar a colocação
das crianças abandonadas ou órfãs em instituições, como o recurso à adopção nacional ou, 
se necessário, internacional, e, para esse efeito, garantirem a livre circulação na UE das 
crianças que tenham obtido o estatuto de adoptabilidade segundo as normas dos países da 
UE e as convenções internacionais;

31. Incentiva os Estados-Membros a preverem acções em prol dos jovens adultos 
provenientes de orfanatos ou de estruturas de acolhimento, para que possam beneficiar de 
medidas de acompanhamento que os ajudem a elaborar projectos para o seu futuro 
profissional e a facilitar a sua integração na sociedade;

32. Solicita que sejam abordadas com maior determinação as questões relacionadas com a 
educação alimentar, o consumo de álcool e a difusão das drogas;

Crianças migrantes

33. Solicita que seja dedicada uma atenção particular à situação das crianças migrantes, cujos 
pais sejam requerentes de asilo, refugiados, ou imigrantes ilegais, para que estas crianças 
não tenham de sofrer as repercussões negativas de uma situação da qual não são 
responsáveis;

34. Espera que, no âmbito da adopção, em co-decisão, dos novos instrumentos em que se 
apoiará o sistema comum de asilo, a protecção dos direitos da criança figure em primeiro 
plano e que sejam elaboradas medidas específicas para as crianças que tenham em conta a 
sua vulnerabilidade;

35. Chama a atenção para a situação específica das crianças não acompanhadas, dos apátridas, 
bem como das crianças não registadas à nascença, que devem ser objecto de medidas 
específicas que tenham sempre em conta o interesse superior da criança, tal como é 
definido, nomeadamente, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados;

0 



PR\676846PT.doc 9/21 PE 390.381v02-00

PT

0            0 

35. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos Estados-Membros, bem como ao Grupo Intergovernamental "Europe de l'Enfance", à 
Rede Europeia dos Observatórios Nacionais da Infância (ChildONEurope), ao Conselho 
da Europa, à Comissão dos Direitos da Criança das Nações Unidas, à UNICEF, à 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e à Organização Mundial da Saúde (OMS).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. INTRODUÇÃO

Em primeiro lugar, a relatora gostaria de felicitar a Comissão pela publicação da sua 
comunicação que anuncia a instauração de uma estratégia para a defesa dos direitos da 
criança. Esta iniciativa revela uma verdadeira vontade de tornar esta questão numa prioridade 
da acção da UE: reconhecer as crianças como sujeitos de pleno direito, cujos interesses devem 
ser tidos em conta de modo específico em todas as políticas e medidas adoptadas a nível da 
União1, e criar instrumentos destinados a promover os seus direitos.

O presente relatório destina-se a responder a esta comunicação tomando posição sobre 
algumas das sugestões nela contidas e formulando outras. Para além dos aspectos 
"estratégicos", de alcance mais geral, que serão tratados em primeiro lugar, o relatório refere 
alguns domínios específicos, que são da competência da Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, nos quais os direitos da criança deverão ser objecto de uma 
acção específica.

A promoção e o desenvolvimento da estratégia devem passar por uma afirmação positiva dos 
direitos da criança, incluindo o direito de ter uma família, o direito à educação, à integração 
social, aos cuidados de saúde, à igualdade de oportunidades e ao desporto, a fim de lançar as 
bases para a criação de uma "sociedade amiga da criança e adaptada a ela", em que as crianças 
se sintam protegidas e protagonistas.

A relatora gostaria de sublinhar que o presente relatório não é de modo algum concebido 
como uma lista dos problemas a resolver ou dos direitos a ter em conta de forma prioritária. 
Pretende ser essencialmente um instrumento de reflexão sobre a Comunicação da Comissão, 
tendo em conta os debates realizados no PE em diversos contextos (reuniões com os 
relatores-sombra, com o grupo de trabalho que reúne os relatores das diferentes comissões 
consultadas para parecer, entrevistas com peritos) e, em particular, a audição realizada em 17 
de Abril de 2007 e o Fórum Europeu sobre os Direitos da Criança, organizado em Berlim em 
4 de Junho. 

Aliás, a definição das grandes prioridades para a futura acção da União basear-se-á (no 
seguimento de uma vasta consulta que a Comissão tenciona lançar) num documento que 
deverá ser publicado em 2008. 

II. OS GRANDES EIXOS DE UMA ESTRATÉGIA DE PROTECÇÃO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA

1. Quadro jurídico

  
1 Tal como salientou Marta Santos Pais, directora do centro de investigação Innocenti da UNICEF, no seu 

discurso inaugural proferido na Audição de 17 de Abril: "Children require distinct and systematic attention and 
their consideration cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary allocations made".
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Os direitos da criança fazem parte integrante dos direitos humanos que a UE e os seus 
Estados-Membros devem respeitar em virtude, nomeadamente, da Convenção para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950 (CEDH), a que o
nº 2 do artigo 6º do Tratado da União Europeia faz referência. Todos os Estados-Membros
ratificaram a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas de 1989, que 
constitui o quadro de referência por excelência em matéria de protecção da infância. A este 
respeito é de notar que, embora esta última Convenção tenha um carácter mais específico, não 
é dotada de um mecanismo de sanção que permita garantir o seu respeito, como é o caso da 
CEDH.

Até à data, a União Europeia não se dotou de uma base jurídica específica relativa aos direitos 
da criança.

É, contudo, oportuno sublinhar que, a ser adoptado, o Tratado Constitucional dotará a União 
Europeia de um quadro jurídico muito mais adequado em matéria de direitos da criança: o 
artigo I-3º ("Objectivos da União") do Tratado Constitucional, que contém referências 
directas aos direitos da criança, e o artigo 24º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (inteiramente consagrado aos direitos da criança) adquiririam, consequentemente, 
um carácter vinculativo.

Se o Conselho Europeu decidir convocar uma nova CIG, o Parlamento deverá emitir o seu 
parecer, nos termos do artigo 48º do TUE. Será então necessário velar por que o acervo em 
matéria de direitos da criança não seja posto em causa, mas sim reiterado ou mesmo 
consolidado.

Por outro lado, é conveniente interrogarmo-nos sobre a oportunidade, para a UE, de ser parte 
não apenas na CEDH, tal como está previsto, mas também em diversas Convenções do 
Conselho da Europa, como foi evocado pela representante do Conselho da Europa na audição 
de 17 de Abril1. Nesta óptica, é necessário explorar a possibilidade de a Comunidade e/ou a 
União Europeia virem a aderir, por exemplo, às Convenções sobre a criminalidade na 
Internet2, sobre o exercício dos direitos da criança3, sobre a adopção4 ou sobre a exploração 
sexual5. Seria igualmente útil reflectir sobre os meios para permitir, numa fase ulterior, a 
adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas.

Ora, mesmo sem base jurídica específica, foram adoptados diversos instrumentos a nível da 

  
1 A Sra. Taylor declarou: "We would like very much to see the European Union become party to suitable 

Conventions, thus reinforcing our political and practical cooperation in this context, and giving extra impetus 
to their ratification by member States".  O texto da alocução pode ser consultado no site: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm

2 Cujo artigo 9º refere as infracções relacionadas com a pornografia infantil.
3 Esta convenção, que se destina a proteger os "interesses superiores" da criança, prevê medidas de ordem 

processual que permitem às crianças exercer os seus direitos, nomeadamente nos processos familiares (guarda, 
direito de visita, filiação, tutela) interpostos junto de uma autoridade judiciária.

4 Está actualmente em curso uma revisão desta Convenção que reflecte as mudanças jurídicas e societais que 
incidem, nomeadamente, na consulta da criança adoptiva sempre que possível, na idade mínima da pessoa que 
adopta, no direito das pessoas de conhecer a sua identidade e a sua origem. A Convenção sobre a Adopção 
revista será submetida à apreciação do Comité de Ministros em 2007.

5 Esta Convenção está actualmente em vias de ser adoptada e a possibilidade de uma adesão da Comunidade e/ou 
da União está a ser examinada no Conselho.
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União que afectam, directa ou indirectamente, os direitos da criança. Daí a importância de 
instaurar um mecanismo de controlo e de acompanhamento no momento da adopção e da 
transposição destes instrumentos, a fim de garantir que os direitos da criança são tidos 
devidamente em conta e respeitados. É o que se entende por "mainstreaming".

2. Mainstreaming

Em Abril de 2005, a Comissão adoptou uma comunicação que se destinava a melhorar a 
compatibilidade das suas propostas legislativas com as disposições da Carta dos Direitos 
Fundamentais1. Constata-se, assim, que a Comissão preconiza três objectivos: efectuar uma 
verificação sistemática e rigorosa do respeito de todos os direitos fundamentais aquando da 
elaboração de todas as propostas legislativas; promover "uma cultura dos direitos 
fundamentais"; tornar mais visíveis para as outras instituições e para o público os resultados 
do controlo dos direitos fundamentais pela Comissão.

Num relatório elaborado sobre esta comunicação2, o Parlamento Europeu formulou o desejo 
de que, na sua avaliação de impacto, a Comissão previsse um capítulo especificamente 
consagrado aos direitos fundamentais. Este pedido deveria ser reiterado e ajustado, pois seria 
útil que, no âmbito de determinadas propostas legislativas, a Comissão se debruçasse mais 
particularmente sobre o possível impacto de algumas disposições nos menores. É óbvio que 
os representantes da sociedade civil especializados nesta matéria deveriam poder ser ouvidos 
sobre as propostas em questão. Isto é extremamente importante, sobretudo se tivermos em 
conta o valor acrescentado da experiência directa e específica que os representantes da 
sociedade civil podem pôr à disposição dos serviços da Comissão, a fim de os ajudar a 
detectar os perigos potenciais que propostas mesmo de aparência anódina podem representar 
para os direitos da criança3.
Além disso, seria importante que o PE se dotasse de um órgão específico, com uma 
composição a definir, ou de um representante/defensor dos direitos da criança, que poderia 
fazer a ligação com os representantes da sociedade civil ou de outras organizações 
especializadas na defesa dos direitos da criança. Seria a este representante que os menores 
poderiam dirigir-se sempre que quisessem apresentar propostas e sugestões em matéria de 
promoção dos direitos da criança (ver infra).

3. Participação  
No domínio dos direitos da criança, a "participação" é uma palavra-chave que constitui um fio 
condutor nas brochuras e declarações das ONG, instituições e organizações internacionais 
especializadas nesta matéria. Na opinião da relatora, esta noção conduz a um princípio 
fundamental da democracia, segundo o qual o cidadão tem o direito de participar nas decisões 
que lhe dizem respeito.

Infelizmente, na vida quotidiana, o princípio de participação é relegado para segundo plano, 
  

1 Comunicação da Comissão intitulada "O respeito da Carta dos Direitos Fundamentais nas propostas legislativas 
da Comissão. Metodologia para um controlo sistemático e rigoroso" (COM(2005)0172 final, de 27.04.2005).

2 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de Março de 2007, sobre o respeito da Carta dos Direitos 
Fundamentais nas propostas legislativas da Comissão: metodologia para um controlo sistemático e rigoroso 
(2005/2169 (INI)). 

3 A este respeito, ver relatório de síntese da rede de peritos independentes em matéria de direitos fundamentais 
de 2005, pp. 17 e seguintes.
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apesar de as crianças serem, por vezes, os únicos detentores de informações preciosas, 
nomeadamente sobre o que se passa na escola, na rua, nos clubes de jovens, ou mesmo nas 
famílias, e terem sempre ideias sobre o modo de melhorar a situação.

No presente relatório salienta-se e pretende-se demonstrar que a criança, sempre que pode 
exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe dizem respeito1, o faz de boa 
vontade e com óptimos resultados.

Isto foi posto em prática pela primeira vez no âmbito de uma ampla consulta efectuada pela 
organização Save the Children sobre a comunicação da Comissão, cujos resultados foram 
divulgados na audição conjunta de 17 de Abril de 2007. 

A relatora espera que, em conformidade com o que anuncia na sua comunicação, a Comissão, 
servindo-se nomeadamente das estruturas e das pessoas mais próximas das crianças, crie um 
mecanismo de consulta/envolvimento das crianças rápido, efectivo e eficaz para todas as 
questões que lhes dizem directamente respeito.

4. Criação de uma dinâmica interinstitucional

Para que a protecção dos direitos da criança ganhe visibilidade e eficácia, seria útil melhorar o 
funcionamento dos órgãos que já foram criados para o efeito pelas diferentes instituições, bem 
como reforçar a comunicação e a cooperação entre eles. Se necessário, poderiam ser criados 
novos órgãos.

Nesta óptica, a Comissão nomeou recentemente no seio da sua administração um 
Coordenador para os Direitos da Criança, cujas actividades deveriam, contudo, poder contar 
com o apoio de uma unidade dotada de pessoal suficiente. Por outro lado, no prolongamento 
do actual grupo de Comissários "Direitos Fundamentais", seria de prever a instituição, 
aquando da constituição da próxima Comissão, de um Comissário para os Direitos do 
Homem, que seria também especificamente responsável pela protecção dos Direitos da 
Criança2 e a quem incumbiria uma função de centralização e coordenação de todas as 
actividades legislativas, administrativas, mediáticas e outras, relacionadas com a protecção 
dos direitos da criança.

Nos últimos anos, foram criadas outras instâncias no seio do Conselho, nomeadamente em 
2000, sob a forma de um Grupo Intergovernamental Permanente para a Infância e a 
Adolescência designado "L'Europe de l'Enfance"3, concebido como um fórum de intercâmbio 
e de comparação de dados sobre as crianças, que reúne informalmente duas vezes por ano a 
convite do país que assume a Presidência da UE.

O Parlamento Europeu também criou um espaço de debate sobre as questões da infância, sob 
forma de uma "Aliança para os Direitos da Criança", composto por deputados provenientes de 
diversos horizontes políticos e geográficos que se reúnem de dois em dois meses, e de um 

  
1 Artigo 12º da Convenção sobre os Direitos da Criança.
2 A instituição de um representante de alto nível responsável pela protecção dos direitos da criança já foi 

previamente reclamada pelo Parlamento Europeu. Ver, nomeadamente, a resolução do Parlamento Europeu 
sobre o tráfico das crianças e as crianças-soldados (B5-0320/2003), adoptado em 3 de Julho de 2003.    

3 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
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Intergrupo "Família".

Apesar de louváveis, estas diversas iniciativas são insuficientes, nomeadamente devido à sua 
falta de visibilidade e à ausência de coordenação entre elas. Seria, pois, necessário, no parecer 
da relatora, coordenar as actividades empreendidas por todas estas instâncias, reforçá-las e 
assegurar a sua publicidade, eventualmente por intermédio da criação de uma página comum 
na Internet.

No que diz respeito ao Parlamento Europeu, poder-se-ia igualmente considerar, tal como já 
foi referido, a criação de um órgão de coordenação das actividades relevantes para a protecção 
dos direitos da criança, eventualmente instituindo um Defensor dos Direitos da Criança, ou 
um Provedor, dotado de uma unidade administrativa apta a apoiar as suas actividades. 

Recorde-se igualmente a importância de reforçar as relações com diversas organizações 
internacionais, tais como o Conselho da Europa, que toma diversas iniciativas em matéria de 
direitos da criança, que vão do lançamento de campanhas contra a violência1 à adopção de 
recomendações, resoluções e convenções, pelo que esta Instituição constitui um parceiro 
privilegiado para a instauração de uma estratégia sobre os direitos da criança. Isto aplica-se 
igualmente a determinadas agências das Nações Unidas, em especial à UNICEF, que se 
distingue, nomeadamente, pela qualidade dos seus estudos sobre os mais aspectos diversos da 
protecção dos direitos da criança.

Neste contexto, competirá igualmente à Agência dos Direitos Fundamentais, recentemente 
criada, instaurar um trabalho em rede com estas organizações, com o Alto Comissário para os 
Direitos do Homem do Conselho da Europa, bem como com a sociedade civil, ou ainda com 
órgãos especializados, tais como a Rede Europeia de Provedores da Criança (ENOC), a fim 
de optimizar a sua investigação em matéria de defesa dos direitos da criança, de tirar partido 
da experiência, dos conhecimentos e das informações acumuladas por outras instâncias, 
evitando duplicações de trabalho. 

5. Recolha dos dados estatísticos

Na sua comunicação, a Comissão anuncia a intenção de efectuar uma ampla análise dos 
obstáculos que impedem as crianças de beneficiar plenamente dos seus direitos. Esta análise 
servirá de base para uma consulta pública, em 2008, e conduzirá à definição das grandes 
prioridades de uma futura acção da União Europeia. Como é óbvio, esta análise, tal como a 
instauração e a avaliação de estratégias, políticas e programas orientados para as crianças, 
nomeadamente para as mais desfavorecidas, deverá poder apoiar-se em estatísticas fiáveis, 
exaustivas, precisas e actualizadas.

No entanto, existem ainda na UE graves lacunas nesta matéria2, pelo que será necessário 
adoptar algumas medidas para melhorar a recolha dos dados estatísticos. Nesta óptica, a 
Comissão Europeia poderia alargar o mandato do Eurostat, por forma a incluir um maior 

  
1 Desde Janeiro de 2006, o Conselho da Europa criou uma unidade de coordenação responsável pela promoção 

dos direitos da criança e da protecção da infância contra a violência: www.coe.int/children.
2 Relativamente a este ponto, ver, nomeadamente, a brochura publicada por Euronet "Children Rights in the EU", 

p. 36.
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número de indicadores relativos especificamente às crianças, em estreita cooperação com os 
Estados-Membros, que deveriam também reforçar os seus instrumentos estatísticos. Também 
neste contexto, a participação das crianças faria todo o sentido, pelo que seria necessário 
estudar os meios para recolher de forma sistemática informações sobre os seus pontos de vista 
sobre determinadas questões. As informações recolhidas pelos serviços telefónicos de 
assistência às crianças poderiam ser igualmente utilizadas. Como é óbvio, será necessário 
disponibilizar fundos suficientes para o efeito. Relativamente a este ponto, é com satisfação 
que notamos que, na sua comunicação, a Comissão assume o firme compromisso de "afectar 
os recursos humanos e financeiros necessários para a implementação desta estratégia"1.

A Agência dos Direitos Fundamentais terá um papel crucial a desempenhar neste contexto. 
Tal como o seu antecessor, o Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia, deverá, em 
cooperação com a Comissão e os Estados-Membros, desenvolver métodos e regras para 
melhorar a comparabilidade, a objectividade e a fiabilidade dos dados a nível europeu2.

6. Reforço da cooperação com as Partes: o FÓRUM

De modo análogo ao que prevê o regulamento relativo à Agência dos Direitos fundamentais, 
que institui no seu artigo 10º uma "Plataforma dos Direitos Fundamentais" que deverá 
constituir um mecanismo de intercâmbio de informações e de integração de conhecimentos 
reunindo diversos tipos de organismos que operam em defesa dos direitos humanos, a 
Comunicação da Comissão prevê a criação de um "Fórum".

Este Fórum, que, previsivelmente, será colocado sob a égide da Agência, deverá, segundo a 
Comissão, contribuir para a elaboração e o acompanhamento das acções da União Europeia e 
actuar como instância para o intercâmbio das boas práticas. Deverá reunir os 
Estados-Membros, as agências das Nações Unidas, o Conselho da Europa, a sociedade civil e 
as próprias crianças.

Caberá à Comissão organizar o Fórum por forma a assegurar o envolvimento de todas as 
partes interessadas, garantindo simultaneamente um funcionamento rápido e eficaz.

Para tal, será útil criar um grupo consultivo restrito de peritos de alto nível, cujas funções 
consistiriam, nomeadamente, em contribuir para a elaboração das ordens de trabalho das 
reuniões do Fórum. Este grupo de peritos deveria incluir juristas, aptos a emitir propostas 
concretas sobre os actos legislativos susceptíveis de serem adoptados a nível comunitário para 
concretizar as propostas do Fórum. Seria igualmente oportuno definir as tarefas e os poderes 
do Fórum. Se o Fórum for chamado a apresentar recomendações, será necessário definir, 
numa espécie de regulamento interno, as modalidades para dar seguimento a estas 
recomendações, bem como designar os órgãos encarregados de as concretizar. Neste contexto, 
as comissões parlamentares competentes poderiam desempenhar um papel de controlo activo.
É claro que para poder trabalhar correcta e eficazmente, o Fórum deverá ser dotado de um 
financiamento inscrito no orçamento comunitário.

  
1 Comunicação supracitada, p. 13.
2 Nº 1, alínea b), do artigo 4º do Regulamento (CE) nº 168/2007 do Conselho, de 15 de Fevereiro de 2007.
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7. Criação de um mecanismo de acompanhamento dos progressos realizados 

Não podemos deixar de felicitar a decisão da Comissão de publicar um relatório anual sobre 
os progressos realizados na aplicação da estratégia proposta. Este relatório deverá constituir 
um instrumento para o Parlamento, nomeadamente no âmbito dos seus relatórios anuais sobre 
a situação dos direitos humanos, a nível interno e externo, permitindo-lhe assim exercer um 
controlo sistemático e preciso da tomada em consideração dos direitos da criança a nível 
comunitário.

Em conformidade com uma proposta da UNICEF1, o Parlamento Europeu deverá, pelo seu 
lado, assegurar um controlo dos resultados obtidos, organizando periodicamente audições 
consagradas a aspectos específicos da promoção dos direitos da criança.

Também neste âmbito, a Agência dos Direitos Fundamentais deverá desempenhar um papel 
crucial, o de garantir que o controlo do respeito dos direitos da criança tem um lugar 
adequado no programa de trabalho plurianual que deverá adoptar no início das suas 
actividades, e sobre o qual o Parlamento Europeu será consultado em breve2.

III. ALGUNS DOMÍNIOS PRIORITÁRIOS EM TORNO DOS QUAIS A 
ESTRATÉGIA DEVERIA SER ARTICULADA

Luta contra todas as formas de violência

A violência exercida contra as crianças não se justifica em caso algum. Esta é a ideia fulcral 
do relatório do Professor Pinheiro, apresentado na audição de 17 de Abril, que é igualmente 
reflectida no presente relatório3. 

Por esta razão, é indispensável não só punir os autores de actos de violência, mas também 
elaborar uma estratégia de prevenção da violência contra as crianças.

A União Europeia já criou vários instrumentos importantes no domínio da luta contra a 
violência de que são vítimas as crianças: programas DAPHNE e AGIS4, o plano de acção para 
lutar contra o tráfico de seres humanos5, a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho, de 19 
de Julho de 2002, relativa à luta contra o tráfico de seres humanos6, a Decisão do Conselho, 

  
1 Ver alocução de Marta Santos Pais proferida na audição de 17 de Abril de 2007

 http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Nº 1 do artigo 5° do Regulamento (CE) n° 168/2007 do Conselho, de 15 de Fevereiro de 2007, que cria a 

Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
3 Sérgio Paulo Pinheiro foi designado responsável pelo estudo da ONU sobre a violência contra as crianças. O 

estudo pode ser consultado em diferentes sites, nomeadamente http://www.unicef.org.
4 Este programa destina-se a ajudar os profissionais da justiça, os agentes dos serviços de repressão e os 

representantes dos serviços responsáveis pela prestação de assistência às vítimas dos Estados-Membros da UE 
e dos países candidatos a criarem redes europeias e a procederem ao intercâmbio de informações e de boas 
práticas.

5 Plano da UE relativo às melhores práticas, normas e a procedimentos para prevenir e combater o tráfico dos 
seres humanos (JO C 311 de 9.12.2005).

6 JO L 203 de 1/8/2002.
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de 29 de Maio de 2000, sobre o combate à pornografia infantil na Internet1, a Decisão-Quadro 
2004/68/JAI do Conselho, de 22 de Dezembro de 2003, relativa à luta contra a exploração 
sexual das crianças e a pornografia infantil2, bem como diversas medidas de luta contra o 
turismo sexual que envolve crianças.

Relativamente a este último aspecto, o Comissário Frattini, na audição do passado dia 17 de 
Abril, anunciou que a Comissão trabalhava no sentido de reforçar, em cooperação com os 
operadores turísticos, as medidas destinadas a conter os fluxos de turismo sexual provenientes 
dos Estados-Membros, medida com a qual a relatora se congratula, esperando, além disso, que 
sejam instaurados procedimentos que permitam uma melhor coordenação dos procedimentos 
penais extraterritoriais. O Comissário Frattini anunciou igualmente uma comunicação sobre o 
crime na Internet, que a Comissão adoptou em 22 de Maio de 2007.

No que diz respeito à exploração sexual das crianças, recorda-se que o Conselho da Europa 
está em vias de adoptar uma Convenção para a Protecção da Criança contra a Exploração 
Sexual e os Abusos Sexuais, sobre a qual os Estados-Membros da UE coordenaram a sua 
posição no âmbito do Comité "Artigo 36º". Neste contexto, foi referida a adesão da 
Comunidade e/ou da UE à referida Convenção. A relatora não pode deixar de incentivar essa 
adesão e gostaria que fosse adoptada uma posição de princípio sobre o assunto, para que, no 
futuro, a UE possa participar na negociação de futuras convenções que incidam sobre 
aspectos de direito penal, nomeadamente as que se destinem a proteger as crianças, e a 
ratificá-las. 

Por outro lado, é urgente instaurar um sistema de protecção das crianças contra os abusos 
sexuais que preveja mecanismos eficazes e coordenados para que as pessoas que, na 
sequência de uma condenação, são consideradas inaptas para trabalhar com crianças possam 
ser efectivamente excluídas do acesso a certas profissões. Nesta óptica, a relatora preconiza 
que o Conselho reforce a cooperação judiciária entre os Estados-Membros nos casos de 
exploração sexual das crianças e de pornografia infantil, melhorando a cooperação em matéria 
de intercâmbio de informações sobre jurisprudência a nível da UE e impondo obrigações 
mínimas em relação aos outros Estados-Membros. Esta diligência é necessária para garantir 
que a proibição do exercício de uma actividade em contacto com crianças imposta à pessoa 
condenada por abusos sexuais num Estado-Membro tem efeitos jurídicos nos outros 
Estados-Membros. 

No que diz respeito à pornografia infantil na Internet, a Comissão Europeia, em cooperação 
com algumas instituições bancárias e os principais organismos que emitem os cartões de 
crédito, avalia a possibilidade de excluir dos sistemas de pagamento em linha os sites que 
vendem material relativo à pornografia infantil. Esta iniciativa louvável merece a toda nossa 
atenção. Concretamente, um banco que anula o contrato celebrado com um comerciante que 
vende material relativo à pornografia infantil em linha, geralmente após ter sido avisado pela 
instituição que emite o cartão de crédito que procedeu ao controlo, deveria ser autorizado a 
comunicar as informações às outras instituições de crédito com base no "interesse superior da 
criança". Seria conveniente criar para este efeito uma base de dados, constantemente 
actualizada, com os comerciantes que vendem material relativo à pornografia infantil. As 

  
1 JO L 138 de 9/6/2000.
2 JO L 13/44 de 20.1.2004.
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informações relativas a este tipo de vendedores deveriam, além disso, ser imediatamente 
comunicadas à polícia do Estado-Membro em causa, à Europol e à Interpol. Ainda no âmbito 
da luta contra a pornografia infantil em linha, seria conveniente efectuar campanhas de 
informação e sensibilização do público a fim de proteger as crianças e condenar os autores 
dos delitos.

Relativamente à violência difundida por Internet, seria desejável desenvolver um sistema 
eficaz de auto-regulação dos sites que difundem imagens ou vídeos que mostram actos de 
assédio. Os gestores da rede deveriam estar atentos aos conteúdos que circulam nos seus sites 
e proibir o chamado "ciber-assédio" que promove a violência entre crianças e a humilhação de 
alunos e professores. A este respeito, a relatora sublinha o interesse do programa comunitário 
"Para uma Internet mais segura plus" (2005-2008), que se destina a promover uma utilização 
mais segura da Internet e das novas tecnologias em linha, tendo sido criados números 
telefónicos e linhas directas para ajudar as crianças que se deparam com conteúdos ilícitos e 
nefastos.

Deve ser dedicada igual atenção aos outros meios de comunicação, nomeadamente a 
televisão, a fim de vigiar e limitar a transmissão de imagens e de conteúdos violentos ou não 
adequados às crianças.

Outra forma de violência grave que é necessário combater é a das mutilações sexuais. Devido 
ao aumento dos fluxos migratórios, que nem sempre implicam uma verdadeira integração, 
este fenómeno tem aumentado vertiginosamente, mesmo na União Europeia. Frequentemente, 
são médicos complacentes que efectuam este tipo de operações na clandestinidade, mas, mais 
frequentemente ainda, as crianças submetidas a estes actos são levadas para os países de 
origem para serem mutiladas, sem qualquer informação ou assistência médica específica. Os 
danos daí decorrentes são permanentes e têm graves consequências para a saúde física e 
psicológica da vítima.

Relativamente a esta questão, seria conveniente prever uma colaboração com os países de 
origem.

No domínio da luta contra o tráfico de seres humanos1, a relatora sublinha o valor 
acrescentado que pode representar a cooperação com a Europol e a Eurojust e considera que 
devem ser utilizados todos os meios para reforçar a acção de protecção das crianças contra 
esta calamidade, bem como contra qualquer outra forma de violência e exploração, e não 
apenas sexual. Com efeito, a exploração de uma criança pode assumir as mais diversas 
formas, como a utilização da criança para a mendicidade, que lesa obviamente a dignidade da 
criança e cria graves danos psicológicos, pelo que esta prática deveria ser proibida em todos 
os Estados-Membros. Assim, a relatora espera que os Estados-Membros forneçam à Europol e 
à Eurojust todas as informações úteis e susceptíveis de melhorar a sua eficácia e que a 
Europol reforce a sua cooperação com a Interpol, bem como com a Frontex. 

Na audição de 17 de Abril, o Comissário Frattini insistiu na vontade de lutar, em estreita 
cooperação com a indústria, contra os jogos vídeo violentos, iniciativa que a relatora incentiva 

  
1 Neste contexto, o Comissário Frattini anunciou que o dia 17 de Outubro iria tornar-se o dia emblemático deste 

fenómeno.
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plenamente.

2. Luta contra a pobreza e as discriminações e o direito à educação

A presente estratégia define-se como uma medida de apoio e de implementação dos 
Objectivos do Milénio, que estabelecem prioridades globais para a população mundial, mas 
em primeiro lugar para as crianças. Estes objectivos compreendem a luta contra a pobreza 
extrema, a educação primária universal, a promoção da saúde materna, a redução da taxa de 
mortalidade infantil, as campanhas de prevenção do HIV/sida e as campanhas de vacinação.

É igualmente necessário proteger as crianças contra as piores formas de exploração, como o 
trabalho infantil, o envolvimento das crianças em conflitos (crianças-soldados) e a escravatura 
doméstica.

Muito frequentemente, a pobreza determina exclusão social e discriminação. Na sua 
comunicação, a Comissão anuncia a sua intenção de promover, a partir de 2007, a agregação 
das acções desenvolvidas pela EU no domínio do combate à pobreza infantil. 

É, de facto, essencial que a UE aborde estas questões, no seguimento das disposições da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, que, nos seus artigos 27º e 28º, reitera o direito da 
criança a um nível de vida suficiente, de forma a permitir o seu desenvolvimento físico, 
mental, espiritual, moral e social, bem como o direito à educação. Aliás, o direito à educação 
é retomado no artigo 14º da Carta dos Direitos Fundamentais. 

A UE deve, assim, garantir que não é tolerada qualquer discriminação em matéria de acesso 
ao ensino. Ora, na presente fase, apenas a Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho 
de 2000, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de 
origem racial ou étnica, impõe aos Estados-Membros a obrigação de proibir toda e qualquer 
forma de discriminação, directa ou indirecta, no domínio da educação. Concretamente, isto 
significa que, no estado actual da legislação comunitária, apenas beneficiam de uma protecção 
contra a discriminação em matéria de ensino as minorias étnicas, em oposição às minorias 
religiosas e linguísticas. Nesta óptica, a relatora considera que devem ser adoptadas novas 
disposições destinadas a alargar o âmbito de aplicação das protecções contra a discriminação 
em matéria de acesso à educação1. 2007 é o Ano da Igualdade de Oportunidades para Todos, 
pelo que a relatora espera que a Comissão se dedique à elaboração de uma directiva que 
abranja todos os domínios incluídos na Directiva que aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica (artigo 3º) e os torne 
aplicáveis a todos os motivos de discriminação referidos no artigo 13º do Tratado CE: sexo, 
origem étnica, religião, convicções, orientação sexual e deficiência.

As crianças com deficiência deverão constituir uma das principais prioridades das próximas
medidas tomadas pela União Europeia em matéria de protecção dos direitos da criança. Neste 
contexto, é oportuno salientar que as crianças com necessidades especiais devem ser 
consideradas crianças "diferentes" e não "deficientes" e que, por esta razão, é indispensável
contribuir para o seu desenvolvimento e respeitá-las.

  
1 Relativamente a este ponto, ver relatório temático n°4 da Rede de Peritos em Direitos Fundamentais, de 25 de 

Maio de 2006, p. 45. 
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A relatora considera que, em certos casos, nomeadamente no das crianças Rom, deveriam ser 
consideradas acções positivas de luta contra a discriminação, pois esta parece ser, com efeito, 
a única maneira de fazer face à segregação de que muitas vezes são vítimas1.

Seria conveniente promover, em particular, campanhas de escolarização, que são úteis para 
lutar contra a baixa taxa de alfabetização, e medidas específicas para resolver o problema 
constituído pela dispersão escolar das crianças Rom.

Paralelamente, seria necessário que as estruturas médicas promovessem programas de 
vacinação e de assistência sanitária destinados aos recém-nascidos e às crianças Rom, 
categoria que apresenta um risco elevado de patologias.

Seria igualmente oportuno envidar esforços específicos em prol das crianças da rua, 
relativamente às quais os dados são muito incompletos, apesar de a sua situação justificar 
medidas concretas.

3. Direitos das crianças migrantes

Na sua comunicação, a Comissão sublinha que "um outro desafio consiste em garantir que os 
direitos das crianças enquanto imigrantes, requerentes de asilo e refugiados sejam plenamente 
respeitados na legislação e nas políticas da EU"2. A relatora não pode deixar de incentivar a 
Comissão a enfrentar este desafio.

No que diz respeito ao asilo, a Comissão irá apresentar nos próximos meses ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho novos instrumentos que visem a criação de um sistema de asilo 
comum. A relatora chama desde já a atenção para o facto de que a situação específica das 
crianças deverá ser tida devidamente em conta em todas as medidas adoptadas neste contexto. 
Com efeito, ainda que os instrumentos actualmente existentes já contenham disposições 
destinadas a proteger as crianças, essas disposições não são suficientes e subsistem problemas 
na sua aplicação3. Por conseguinte, será necessário, por exemplo, velar por que os 
funcionários responsáveis por estes dossiers beneficiem de uma formação específica e que a 
criança seja ouvida em condições adaptadas à sua idade - que deve ser determinada com a 
maior exactidão possível - e que se encontrem soluções alternativas à detenção, que só 
aumenta o traumatismo da criança. A noção de "interesse superior da criança" deverá também 
ser definida com maior precisão, em concertação estreita, nomeadamente, com o ACNUR, 
que desenvolveu um processo de determinação formal (BID - Best Interests Determination)4

do alcance do conceito de interesse superior.

  
1 Para exemplos de boas práticas na matéria, ver relatório supracitado, p. 46 e seguintes.
2 COM(2006) 0367, p. 7.
3 Relativamente a este ponto, ver a intervenção do representante do ACNUR na audição de 17 de Abril 

http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm 
4 A Determinação formal do Interesse Superior (BID) é um processo formal composto por procedimentos de 

segurança específicos e requisitos de documentação instaurados para certas crianças que são da competência do 
ACNUR. Exige-se à instância de decisão que pondere e equilibre todos os factores relevantes que dizem 
respeito a cada caso particular e que atribua um peso adequado aos direitos e obrigações reconhecidos na CDC 
e nos outros instrumentos em matéria de direitos humanos; só assim poderá ser tomada uma decisão completa 
que proteja o melhor possível os direitos da criança.
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Esta noção reveste uma importância particular no caso dos menores não acompanhados, cuja 
vulnerabilidade é mais que evidente1. É, portanto, necessário garantir que estes são 
devidamente informados dos seus direitos e do modo como podem defendê-los e que 
beneficiem o mais rapidamente possível da assistência de um representante legal.

Além disso, muitas crianças não são registadas à nascença, o que significa que estas crianças 
não têm direito à identidade, ao nome, à nacionalidade, à educação e aos cuidados de saúde. A 
invisibilidade das crianças exige uma intervenção concreta, pois um menor não registado não 
beneficia de estatuto jurídico, o que dificulta o controlo, a prevenção e a intervenção em caso 
de violação dos seus direitos. Com efeito, as crianças não registadas são frequentemente 
vítimas do tráfico e da exploração sexual, da escravatura e do trabalho infantil.

IV. CONCLUSÕES

Os domínios acima referidos em que os direitos da criança devem ser tomados 
especificamente em consideração constituem apenas algumas das questões que deverão ser 
tidas em conta para alcançar um verdadeiro "mainstreaming". Outras problemáticas, como a 
questão da educação alimentar, do consumo de álcool e da difusão das drogas, que, segundo o 
estudo efectuado pela organização Save the Children, são alguns dos grandes problemas que 
as próprias crianças gostariam que fossem tratados, exigem igualmente, como é óbvio, a 
adopção de medidas concretas.

Muitos outros direitos das crianças são violados ou não são respeitados nem dotados das 
garantias adequadas. Existem muitas outras situações urgentes ligadas à infância. Citem-se, 
por exemplo, o aumento exponencial dos casos de tráfico internacional de crianças, o peso da 
burocracia que dificulta as adopções internacionais, o drama dos casamentos forçados, o 
número impressionante de crianças desaparecidas de que não se têm notícias.

Tal como a relatora referiu na introdução, os sectores prioritários da estratégia proposta pela 
Comissão serão objecto de um debate pormenorizado numa fase ulterior, em diversas 
instâncias, uma das quais será o Fórum que se reuniu em Berlim pela primeira vez em 4 de 
Junho de 2007.

Será ainda importante avaliar as indicações contidas na futura estratégia europeia para apoiar 
a família e a natalidade e, também, para garantir os direitos da primeira infância.

  
1 Segundo as estimativas do ACNUR, 4 a 5% dos requerentes de asilo que chegam no território da União são 

menores não acompanhados, o que, em 2006, representou entre 8000 e 10000 menores.


