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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa
(2007/2093 (INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, 

– so zreteľom na závery Európskej rady v Bruseli z 21. a 22. júna 2007 o reforme zmlúv,

– so zreteľom na znenie nového článku 3 Zmluvy o EÚ, ktoré Rada schválila na svojom 
zasadnutí v Bruseli v dňoch 21. a 22. júna 2007, v ktorom sa hovorí, že „Únia bojuje proti 
(...) diskriminácii a podporuje (...) ochranu práv dieťaťa“, a ktorý ďalej stanovuje, že 
„Únia vo vzťahoch so širším svetom (...) prispieva k (...) ochrane ľudských práv, najmä 
práv dieťaťa“,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo zasadnutia 21.-22. júna 2007 v Bruseli 
o tom, že Charta základných práv, ktorej článok 24 sa odvoláva výslovne na „práva 
dieťaťa“ a okrem iného stanovuje, že „pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej 
moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať 
do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa“, bude právne záväzná,

– so zreteľom na rozhodnutie Únie pristúpiť k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd z roku 1950, ktorý stanovuje sankcie v prípade jeho 
nedodržiavania,

– so zreteľom na dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý schválilo Valné zhromaždenie 
OSN 20. novembra 1989, ako aj na jeho fakultatívne protokoly, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje 
Agentúra Európskej únie pre základné práva1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. júla 2006 K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa 
(KOM(2006)0367),

– so zreteľom na výsledky konzultácie, ktorú ohľadne oznámenia Komisie2 usporiadali 
organizácie Save the Children a Plan international;

– so zreteľom na fórum, ktoré Komisia zriadila po zverejnení svojho oznámenia K stratégii 
EÚ v oblasti práv dieťaťa a ktoré sa konalo prvýkrát 4. júna 2007 v Berlíne,

– so zreteľom na politické vyhlásenie prijaté v Berlíne 4. júna 2007 v rámci prvého Fóra, 
v ktorom sa opakovane uvádza pripravenosť Európskej únie systematicky zohľadňovať 
práva dieťaťa v jej interných, ako aj externých politikách,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2006 O nediskriminácii 

  
1 Ú. v. ES L 53 z 22. 2. 2007, s. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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a rovnakých príležitostiach pre všetkých – rámcovej stratégii1, 

– so zreteľom na pozorovanie zamerané na práva dieťaťa, ktorým sa zaoberá sieť 
nezávislých odborníkov v oblasti ľudských práv v rámci Európskej únie2,

– so zreteľom na správu OSN o násilí páchanom na deťoch predloženú na Valnom 
zhromaždení OSN 9. októbra 2006,

– so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003 o boji proti 
pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii3, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. mája 2007 o Smerovaní k všeobecnej politike 
boja proti počítačovej trestnej činnosti (KOM(2007)0267),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ako 
aj stanoviská Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre rozvoj, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre kultúru 
a vzdelávanie a Výboru pre právne veci (A6-0000/2007),

A. keďže prvoradým cieľom oznámenia Komisie nazvanom K stratégii EÚ v oblasti práv 
dieťaťa je podporovať pozitívne potvrdenie práv dieťaťa, a to predovšetkým práva 
na rodinu, práva vyrastať v atmosfére šťastia a lásky, práva na hru, zdravotnú 
starostlivosť, vzdelávanie, sociálne začlenenie, rovnosť príležitostí, šport, ako aj čisté 
a bezpečné životné prostredie, s cieľom vytvoriť základy spoločnosti, ktorá sa vyznačuje 
láskavým prístupom k deťom a vyhovuje ich potrebám, a v ktorej sa deti cítia bezpečne a 
sú predmetom jej záujmu,

B. keďže v súlade s článkom 24 Charty základných práv je dôležité zaručiť právo detí 
na „účasť“ v snahe systematicky zohľadňovať ich skúsenosti a názory súvisiace 
so všetkými otázkami, ktoré sa ich dotýkajú,

C. keďže základom je začleniť práva detí do všetkých politík Únie, ktoré sa ich dotýkajú, ako 
aj ochraňovať tieto práva (mainstreaming čiže presadzovanie),

HLAVNÉ OSI STRATÉGIE

1. víta iniciatívu Komisie, ktorá je potvrdením jednoznačnej vôle priznať osobitný charakter 
právam dieťaťa a vyčleniť ich v rámci širšej problematiky ľudských práv, pričom práva 
detí sú zároveň ich neoddeliteľnou súčasťou;

2. konštatuje, že stále väčší počet oblastí spadajúcich do pôsobnosti EÚ sa priamo alebo 
nepriamo dotýka práv dieťaťa a žiada od Komisie, aby do svojej štúdie hodnotenia 

  
1 Ú. v. ES C 300E, 9. 12. 2006, s. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 Ú. v. EÚ L 13 z 25.01.2004, s. 44.
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vplyvu, o ktorej sa hovorí v jej oznámení z 27. apríla 2005 o dodržiavaní Charty 
základných práv v legislatívnych návrhoch Komisie – Metodika systematickej a prísnej 
kontroly (KOM(2005)0172), zaradila časť venovanú zohľadňovaniu práv detí 
z právnického hľadiska; 

3. víta skutočnosť, že Komisia vytvorila fórum združujúce predstaviteľov členských štátov, 
Európskeho parlamentu a Komisie, mimovládnych organizácií (MVO) a medzinárodných 
organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, a samotné deti;

4. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zriadenie osobitného rozpočtového riadku pre 
oblasť práv dieťaťa, ktorý by umožňoval financovať toto fórum a pilotné projekty ako 
napríklad európsky systém rýchleho varovania týkajúceho sa únosov detí;

5. víta krok Komisie, ktorým vytvorila koordinačné oddelenie a ustanovila koordinátora 
pre práva maloletých, a praje si, aby takéto koordinačné oddelenie bolo zriadené aj 
v rámci Európskeho parlamentu s cieľom prepojiť a zracionalizovať všetky iniciatívy 
a činnosti Parlamentu v oblasti práv detí; privítal by, keby tieto štruktúry mohli taktiež 
zabezpečiť sieť na výmenu informácií a osvedčených postupov;

6. so záujmom očakáva zverejnenie konzultačného dokumentu Komisie v roku 2008, cieľom 
ktorého je definovať hlavné priority činnosti EÚ v oblasti práv dieťaťa, a vyzýva Komisiu, 
aby vzala do úvahy výsledky konzultácie, ktorú organizácie Save the Children a Plan 
international uskutočnili v spolupráci s tisíckou detí začiatkom roku 2007 a ktorá ukázala, 
že medzi témy s najvyššou prioritou zaradili deti násilie, ktoré sa na nich pácha, 
diskrimináciu, sociálne vylúčenie a rasizmus, ktorého sú obeťami, vplyv užívania drog, 
alkoholu a fajčenia, prostitúciu a obchodovanie s deťmi, takisto ako aj ochranu životného 
prostredia1;

7. žiada, aby bola ochrana práv dieťaťa zaradená medzi priority viacročného rámca Agentúry 
pre základné práva a aby agentúra čo najskôr zriadila sieť umožňujúcu spoluprácu 
s medzinárodnými inštitúciami a s MVO v tejto oblasti s cieľom naplno využívať ich 
získané skúsenosti a informácie;

8. žiada Komisiu, Agentúru pre základné práva a členské štáty, aby pracovali na zlepšovaní 
zhromažďovania štatistických údajov o situácii detí v rámci EÚ, pričom by sa v prípade 
potreby právomoci Eurostatu rozšírili tak, aby sa zvýšil počet údajov týkajúcich sa 
osobitne detí;

9. žiada, aby sa uvažovalo o pristúpení EÚ k dohovorom Rady Európy týkajúcich sa práv 
detí ako napríklad o výkone práv detí, o adopcii alebo o pohlavnom zneužívaní detí, a želá 
si, aby Rada prijala zásadné stanovisko, na základe ktorého by sa EÚ mohla v budúcnosti 
zúčastňovať sa rokovaní o nových dohovoroch zameraných práve na ochranu detí;

10. želá si, aby bola preskúmaná možnosť EÚ pristúpiť k Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

11. vyzýva všetky členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby zriadili funkciu Ochrancu detí 
a mládeže v súlade s ustanoveniami Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989;

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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NIEKOĽKO PRIORITNÝCH ASPEKTOV

Násilie

12. potvrdzuje, že násilie páchané na maloletých je neospravedlniteľné bez ohľadu na jeho 
formu, a pripomína, že jedno z odporúčaní predložených v štúdii OSN o násilí navrhuje 
zamerať sa prednostne na prevenciu, čo znamená posilniť justičnú a policajnú spoluprácu 
medzi členskými štátmi, Europolom a Eurojustom;

13. žiada, aby sa všetky inštitúcie a členské štáty zapojili do boja proti obchodovaniu s deťmi, 
pedofílii a detskej pornografii na internete, najmä za pomoci nových legislatívnych 
nástrojov, ktoré ustanovujú účasť všetkých zainteresovaných subjektov verejného ale aj 
súkromného sektora, ako sa uvádza aj v oznámení Komisie o smerovaní k všeobecnej 
politike boja proti počítačovej trestnej činnosti; 

14. podporuje činnosť Komisie, ktorá na základe dohody s významnými spoločnosťami 
vydávajúcimi kreditné karty, hodnotí technické možnosti vylučovať z elektronického 
platobného systému stránky, ktoré umožňujú elektronický predaj materiálov týkajúcich 
sa detskej pornografie;

15. odporúča prijať primeraný a účinný súbor nariadení zameraných na poskytovateľov 
prístupových práv, verejnú aj súkromnú televíziu a priemyselné odvetvie s cieľom 
zakázať prenos škodlivých obrazov a obsahov (vrátane virtuálneho obťažovania), ako aj 
obchodovanie s videohrami násilného charakteru, ktoré, nakoľko podporujú násilie, 
škodia psychickému a fyzickému vývinu dieťaťa;

16. žiada zostavenie plánu na prevenciu kriminality mládeže a prejavov obťažovania 
v školách, do ktorého budú zapojené predovšetkým rodiny a školy;

17. vyjadruje želanie, aby členské štáty vytvorili systém umožňujúci zamestnávateľom prístup 
k informáciám o odsúdeniach v dôsledku zneužívania detí, aby tak osoby, ktoré musia byť 
na základe predchádzajúceho odsúdenia za pohlavné zneužívanie detí považované 
za nespôsobilé práce s deťmi, nemohli vykonávať určité profesie a aby sa pokiaľ možno 
čo najúčinnejšie zabránilo recidívam;  v tejto súvislosti víta pokroky, ktoré Rada dosiahla 
v oblasti výmeny informácií medzi členskými štátmi o vnútroštátnych rozsudkoch 
za trestné činy, a želá si, aby Rada urýchlene zabezpečila vzájomné prepojenie 
vnútroštátnych trestných registrov vytvorením európskej siete; 

18. žiada, aby sexuálna turistika, ktorá zahŕňa aj deti, bola považovaná za trestný čin 
vo všetkých členských štátoch, aby bola predmetom extrateritoriálnych trestnoprávnych
predpisov a aby bol Europolu poskytnutý  mandát na spoluprácu s policajnými zbormi 
členských štátov a krajín, ktorých sa týka tento druh cestovného ruchu, aby bolo možné 
viesť vyšetrovania zamerané na odhaľovanie páchateľov týchto trestných činov; 

19. žiada, aby sa pre maloletých zaviedli primerane podľa závažnosti spáchaného činu tresty 
nahrádzajúce uväznenie a aby sa zaručila existencia reedukačných opatrení na ich budúcu 
integráciu v spoločnosti a v zamestnaní, berúc do úvahy potrebu vštepiť maloletým to, že 
sú nositeľmi práv a zároveň aj povinností;
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20. žiada, aby sa začal riešiť problém medzinárodných únosov maloletých, ktorí sú často 
predmetom sporov medzi rodičmi následkom rozchodov alebo rozvodov;

21. žiada urýchlené prijatie primeraných opatrení na vyhľadávanie zmiznutých detí;

Chudoba / diskriminácia

22. upozorňuje, že v rámci Európskej únie žije 19 % detí pod hranicou chudoby a že je preto 
nevyhnutné prijať náležité opatrenia pomoci zamerané najmä na rodiny týchto detí;

23. zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť boj proti chudobe detí ako jeden z najdôležitejších 
strategických cieľov, najmä vzhľadom na ciele Tisícročia OSN, nakoľko chudoba detí je 
častou príčinou ich sociálneho vylúčenia a mnohých foriem diskriminácie;

24. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh smernice zahŕňajúcej všetky formy diskriminácie 
uvedené v článku 13 Zmluvy o ES, ako aj všetky sektory, ktoré sú predmetom smernice 
Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod1;

25. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili podmienky umožňujúce všetkým deťom 
prístup ku všetkým typom a úrovniam štúdia a odborného vzdelávania vrátane prípadného 
prijatia pozitívnych opatrení, ktoré umožnia znevýhodneným skupinám začlenenie 
do školského a univerzitného systému alebo účasť na odbornom vzdelávaní, ktoré by inak 
pre ne boli nedostupné2;

26. žiada, aby z konkrétnych opatrení mohli ťažiť predovšetkým rómske deti, cieľom čoho má 
byť najmä zastaviť diskrimináciu, sociálne vylúčenie a vylúčenie zo vzdelania, ako aj 
zneužívanie, ktorého sú deti častou obeťou; vyjadruje želanie, aby sa podporovali 
kampane na zaradenie týchto detí do školskej dochádzky, opatrenia na vyrovnanie vysokej 
miery ich rozptýlenia v školách, ako aj projekty prevencie a pomoci v oblasti zdravia 
vrátane očkovania;

27. žiada, aby boli prijaté vhodné opatrenia na pomoc deťom z ulice, ktoré sú často nútené 
žobrať o almužnu a ktoré sa môžu ľahko stať obeťami zneužívania a obchodu;

28. žiada, aby sa prijatie jednotného súboru opatrení, ktoré budú deti postihnuté určitou 
formou nespôsobilosti považovať za „zdravé odlišným spôsobom“, stalo jednou z priorít 
stratégie s cieľom zabrániť tak akejkoľvek forme diskriminácie a podporiť ich začlenenie 
do vzdelávania, spoločnosti a pracovného života vo všetkých fázach ich života;

29. želá si, aby sa preskúmala možnosť vypracovať nástroj na úrovni Spoločenstva týkajúci sa 
adopcie, nakoľko všetky medzinárodné dohovory o ochrane práv dieťaťa priznávajú 
opusteným deťom a sirotám právo na rodinu a na ochranu;

30. vyzýva členské štáty, aby stanovili účinné riešenia na zníženie počtu detí umiestňovaných 

  
1 Ú. v. ES L 180 z 19. 7. 2000, s. 22.
2 Pozri ods. 11 uznesenia Európskeho parlamentu o rámcovej stratégii o nediskriminácii a rovnakých 
príležitostiach pre všetkých (2005/2191(INI)) – P6_TA(2006)0261.
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do zariadení pre opustené deti alebo pre siroty ako napríklad využitie adopcie na národnej, 
v prípade potreby na medzinárodnej úrovni, a ktoré by na tento účel zaručili voľný pohyb 
v rámci EÚ deťom, ktoré podľa predpisov členských štátov Únie a podľa medzinárodných 
dohovorov spĺňajú kritériá adoptovateľnosti;

31. vyzýva členské štáty, aby so zreteľom na dospelú mládež, ktorá bola vychovávaná 
v sirotincoch alebo iných zariadeniach starostlivosti, prijali kroky, ktoré jej umožnia 
využívať sprievodné opatrenia s cieľom pomáhať týmto mladým ľuďom pri príprave 
projektov ich profesionálnej budúcnosti a uľahčiť im ich integráciu v spoločnosti;

32. žiada konkrétnejšie riešenie otázok súvisiacich s náukou o stravovaní, požívaním alkoholu 
a šírením drog;

Deti migrantov

33. žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť situácii detí migrantov, ktorých rodičia žiadajú 
o azyl alebo majú štatút utečencov alebo ilegálnych imigrantov, v snahe zabrániť tomu, 
aby tieto deti boli vystavované negatívnym dôsledkom situácie, za ktorú nenesú žiadnu 
zodpovednosť;

34. žiada, aby ochrana práv dieťaťa stála v popredí spolurozhodovacieho postupu 
pri schvaľovaní nových nástrojov, o ktoré sa bude opierať spoločný azylový systém, a aby 
sa, pokiaľ ide o deti, vypracovali osobitné opatrenia zohľadňujúce ich zraniteľnosť; 

35. upozorňuje na špecifickú situáciu detí bez sprievodu, detí osôb bez štátnej príslušnosti a 
detí, ktoré neboli pri pôrode zaregistrované, na ktoré sa musia vzťahovať osobitné 
opatrenia, ktoré musia systematicky zohľadňovať vyššie záujmy dieťaťa, a to v súlade 
s definíciou Vysokého komisára OSN pre utečencov;

0

0            0

36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, 
ako aj medzivládnej skupine Európa detí, európskej sieti národných monitorovacích 
stredísk ChildONEurope, Rade Európy, Výboru OSN pre práva dieťaťa, UNICEF-u, 
Medzinárodnej organizácii práce (ILO) a Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. ÚVOD

Spravodajkyňa by v prvom rade chcela privítať skutočnosť, že Komisia zverejnila svoje 
oznámenie, v ktorom sa navrhuje vytvorenie stratégie na ochranu práv dieťaťa. Predstavuje to 
prejav skutočnej vôle urobiť z tejto otázky prioritu v činnosti EÚ, uznať deti ako 
plnohodnotné subjekty práva, ktorých záujmy sa musia zohľadniť špecifickým spôsobom vo 
všetkých politikách a opatreniach prijímaných na úrovni Únie1, a vytvoriť nástroje na podporu 
ich práv.

Táto správa si kladie za cieľ reagovať na toto oznámenie, zaujatím stanoviska k niektorým 
z návrhov, ktoré sú v ňom obsiahnuté, ako aj predložením nových návrhov. Okrem 
strategických aspektov všeobecnejšieho významu, ktoré budú spracované na prvom mieste, sa 
správa zaoberá niektorými špecifickými oblasťami, ktoré patria do pôsobnosti Výboru 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a v rámci ktorých je potrebné cielene 
sa zamerať na práva detí.

Podpora a rozvoj stratégie sa musia uskutočňovať na základe pozitívneho potvrdenia práv 
dieťaťa vrátane práva na rodinu, vzdelávanie, sociálne začlenenie, zdravotnú starostlivosť, 
rovnosť príležitostí, šport, aby sa vytvárali základy spoločnosti, ktorá sa vyznačuje láskavým 
prístupom k deťom a vyhovuje ich potrebám, v ktorej sa deti cítia bezpečne a sú predmetom 
jej záujmu.

Spravodajkyňa chce preto zdôrazniť, že túto správu vonkoncom nemožno chápať ako zoznam 
problémov alebo práv, ktoré sú prioritné.
Je potrebné spresniť, že táto správa je navrhovaná ako nástroj úvahy o oznámení Komisie 
zohľadňujúci veľké množstvo diskusií, ktoré sa uskutočnili v EP (schôdze s tieňovými 
spravodajcami, s pracovnou skupinou zloženou zo spravodajcov rôznych výborov, ktoré boli 
požiadané o stanovisko, stretnutia s odborníkmi), najmä spoločné vypočutie 17. apríla 2007 
a prvé Európske fórum o právach dieťaťa, ktoré sa konalo 4. júna 2007 v Berlíne. 

Okrem toho budú základné priority budúcej činnosti Únie stanovené (na základe rozsiahlej 
konzultácie, ktorú Komisia plánuje začať) na základe dokumentu, ktorý by mal byť 
zverejnený v roku 2008. 

II. HLAVNÉ OSI STRATÉGIE OCHRANY PRÁV DIEŤAŤA

  
1 Ako to pani Santos Pais, riaditeľka výskumného strediska Unicefu Innocenti, zdôraznila vo svojom 
inauguračnom prejave 17. apríla: „Children require distinct and systematic attention and their consideration 
cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary allocations made“ („Deti vyžadujú iný 
a systematický prístup a pri formovaní politík a rozpočtových prostriedkov sa na ne nesmie zabúdať.“).
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1. Právny rámec

Práva dieťaťa sú neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv, ktoré sa EÚ a jej členské štáty 
zaviazali dodržiavať, a to najmä v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd z roku 1950 (ECHR), na ktorý sa odvoláva článok 6 ods. 2 Zmluvy 
o Európskej únii. Všetky členské štáty okrem toho ratifikovali Dohovor OSN o právach 
dieťaťa z roku 1989, ktorý je v prvom rade referenčným rámcom v oblasti ochrany detí. 
V tomto smere je však potrebné uviesť, že hoci tento dohovor je skutočne výnimočný, 
nezahŕňa žiaden sankčný mechanizmus, ktorý by zabezpečil jeho dodržiavanie, ako je to 
v prípade Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Európska únia doteraz nemá žiaden špecifický právny základ, pokiaľ ide o práva dieťaťa. 
Treba však zdôrazniť, že prijatie ústavnej zmluvy by poskytlo Európskej únii rámec, ktorý je 
z hľadiska práv dieťaťa nepochybne vhodnejší: článok I-3 (Ciele Únie) ústavnej zmluvy 
obsahuje priame odkazy na práva dieťaťa a článok 24 Charty základných práv Európskej únie 
(ktorý sa týka výlučne práv dieťaťa) by sa tým stal záväzný. Ak dá Európska rada zelenú na 
zvolanie ďalšej medzivládnej konferencie, Európsky parlament bude musieť v súlade 
s článkom 48 Zmluvy o EÚ predložiť svoje stanovisko. Vtedy bude potrebné dbať na to, aby 
acquis v oblasti práv dieťaťa nebolo spochybnené, ale naopak, opätovne potvrdené, či 
dokonca posilnené.

Okrem toho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či je pre EÚ vhodné, aby sa stala zmluvnou 
stranou nielen v rámci Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
ako sa o tom uvažuje, ale aj v rámci rôznych dohovorov Rady Európy, ako to zástupkyňa 
Rady Európy navrhla na vypočutí 17. apríla1. Je preto potrebné preskúmať možnosť 
pristúpenia Spoločenstva alebo Európskej únie napríklad k Dohovoru o počítačovej 
kriminalite2, o výkone práv dieťaťa3, o adopcii4 alebo o pohlavnom zneužívaní5. Okrem toho 
by bolo užitočné rozmýšľať nad prostriedkami, ktoré v neskoršej etape umožnia pristúpenie 
k Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Aj v situácii, keď neexistuje špecifický právny základ, sa však na úrovni Únie prijímajú 
mnohé nástroje, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú práva dieťaťa. Preto je pri schvaľovaní 
a transpozícii týchto nástrojov dôležité zaviesť mechanizmus kontroly a dohľadu, aby sa 
zabezpečilo primerané zohľadnenie a dodržiavanie práv dieťaťa. Práve to je obsahom výrazu 

  
1 Pani Taylor v tomto zmysle vyhlásila: „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“ („Uvítali by sme, keby sa Európska únia pripojila k príslušným 
dohovorom, čím by posilnila našu politickú a praktickú spoluprácu v tejto oblasti a dala osobitný podnet na ich 
ratifikáciu v členských štátoch“). Text prejavu je dostupný na stránke: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Článok 9 tohto dohovoru vymenúva priestupky týkajúce sa detskej pornografie.
3 Tento dohovor, ktorého zámerom je chrániť „najvyššie záujmy“ dieťaťa, stanovuje procedurálne opatrenia 
umožňujúce deťom realizovať svoje práva, najmä v rámci postupov v rodine, ktoré sa riešia pred súdnym 
orgánom (opatera, právo na návštevy, rodičovstvo, tútorstvo).  
4 V súčasnosti prebieha revízia tohto dohovoru, ktorá má odrážať právne a spoločenské zmeny. Týka sa najmä 
rozhovorov s adoptívnym dieťaťom, ak je to možné, minimálneho veku adoptanta, práva osôb poznať svoju 
identitu a pôvod. Revidovaný dohovor o adopcii bude predložený Rade ministrov v priebehu roka 2007.
5 Tento dohovor je práve v procese prijímania a Rada preskúmava možnosť, aby Spoločenstvo alebo Únia 
k nemu pristúpili.
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„presadzovanie“ (mainstreaming).

2. Presadzovanie

Komisia schválila v apríli 2005 oznámenie, cieľom ktorého je zlepšiť zlučiteľnosť jej 
legislatívnych návrhov s ustanoveniami Charty základných práv1. Komisia sleduje zjavne tri 
ciele: systematickú a prísnu kontrolu dodržiavania všetkých základných práv počas prípravy 
každého legislatívneho návrhu, podporu „kultúry základných práv“, zviditeľnenie výsledkov 
kontroly Komisie zameranej na základné práva pre ostatné inštitúcie a verejnosť.
V správe o tomto oznámení2 Európsky parlament vyslovil želanie, aby Komisia začlenila 
do svojho hodnotenia vplyvu osobitnú kapitolu venovanú základným právam. Zdá sa, že túto 
požiadavku by bolo potrebné zopakovať a rozvinúť, keďže v prípade niektorých 
legislatívnych návrhov by bolo užitočné, aby sa Komisia osobitne zaoberala možným 
vplyvom niektorých ustanovení na maloletých. Je zrejmé, že v súvislosti s takýmito návrhmi 
by mali byť vypočutí zástupcovia občianskej spoločnosti špecializujúci sa na danú oblasť. 
Zdá sa, že je to o to dôležitejšie, ak sa zohľadní pridaná hodnota, ktorú predstavuje priama 
a špecifická skúsenosť, ktorú môžu zástupcovia občianskej spoločnosti ponúknuť 
pracoviskám Komisie s cieľom pomôcť im rozpoznať potenciálne nebezpečenstvo, ktoré pre 
práva dieťaťa môžu predstavovať aj zdanlivo bezvýznamné návrhy3.
Európsky parlament by si mal vytvoriť osobitný orgán, ktorého zloženie bude ešte potrebné 
určiť, prípadne zástupcu/obhajcu práv dieťaťa, ktorý by mohol byť spojovacím článkom 
so zástupcami občianskej spoločnosti alebo inými organizáciami, ktoré sa špecializujú na 
obranu práv dieťaťa. Práve na takéhoto zástupcu by sa deti mohli obracať, a to najmä vtedy, 
ak budú chcieť predložiť návrhy týkajúce sa podpory práv dieťaťa (pozri ďalej).

3. Účasť
V oblasti práv dieťaťa je účasť kľúčovým slovom, ktoré sa ako leitmotív stále objavuje 
v brožúrkach a vyhláseniach MVO, medzinárodných inštitúcií a organizácií zaoberajúcich sa 
touto oblasťou. Podľa názoru spravodajkyne je tento pojem spätý so základným princípom 
demokracie, ktorým je právo občana zúčastňovať sa na rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú.
V každodennom živote je princíp účasti často odsúvaný na vedľajšiu koľaj, hoci deti majú 
niekedy ako jediné cenné informácie, najmä o tom, čo sa deje v školách, na uliciach, 
v mládežníckych kluboch alebo aj v rodinách a nechýbajú im nápady, ako by sa to dalo 
zlepšiť. Táto správa zdôrazňuje a chce poukázať na skutočnosť, že ak má dieťa možnosť 
slobodne presadiť svoje stanovisko k otázke, ktorá ho zaujíma4, robí to rado a dosiahnuté 
výsledky sú skutočne skvelé.
Tento prístup bol prvýkrát v praxi použitý v rámci rozsiahlej konzultácie, ktorú začala 
organizácia Save the Children v súvislosti s oznámením Komisie a ktorej výsledky boli 
predstavené pri spoločnom vypočutí 17. apríla 2007. 

  
1 Oznámenie Komisie: Dodržiavanie Charty základných práv v legislatívnych návrhoch Komisie – Metodika 
systematickej a prísnej kontroly, KOM (2005)0172 v konečnom znení z 27. apríla 2005.
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2007 o dodržiavaní Charty základných práv v legislatívnych 
návrhoch Komisie: Metodika systematickej a prísnej kontroly (2005/2169(INI).
3 V tomto zmysle pozri sumarizujúcu správu siete nezávislých expertov v oblasti základných práv z roku 2005, 
s. 17 a nasl.
4 Článok 12 Dohovoru o právach dieťaťa.
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Spravodajkyňa si želá, aby Komisia v súlade s tým, čo uvádza vo svojom oznámení, 
za pomoci štruktúr a osôb stojacich dieťaťu najbližšie zaviedla mechanizmus 
konzultácií/začlenenia detí, ktorý bude rýchly, účinný a efektívny vzhľadom na všetky otázky, 
ktoré sa ich priamo dotýkajú.

4. Vytvorenie medziinštitucionálnej dynamiky

Aby ochrana práv detí bola viditeľnejšia a účinnejšia, bolo by namieste zlepšiť fungovanie 
orgánov, ktoré už rôzne inštitúcie na tento účel vytvorili, a posilniť ich komunikáciu 
a spoluprácu. V prípade potreby by bolo dobré vytvoriť aj nové orgány.

V rámci administratívy Komisie bol preto nedávno vymenovaný koordinátor pre práva 
dieťaťa, ktorého činnosť by sa však mala opierať o činnosť pracoviska s dostatočnými 
prostriedkami. Ďalej by v rámci predĺženia činnosti súčasnej skupiny komisárov pre základné 
práva bolo možné v súvislosti so zostavením budúcej Komisie uvažovať o komisárovi 
pre ľudské práva. Bol by takisto poverený ochranou práv dieťaťa1 a mal by za úlohu 
centralizovať a koordinovať všetky legislatívne, administratívne, mediálne a iné aktivity, 
ktoré sú spojené s ochranou práv dieťaťa.

V priebehu posledných rokov vznikli ďalšie orgány, konkrétne v roku 2000 bola v rámci 
Rady zriadená Stála medzivládna skupina pre deti a dospievajúcich nazvaná Európa detí2, 
ktorá predstavuje fórum výmeny a porovnávania údajov o situácii detí a ktorá sa neformálne 
schádza každý polrok na pozvanie krajiny, ktorá práve predsedá EÚ.

Európsky parlament si takisto vytvoril priestor na diskusiu o otázkach detí, a to v podobe 
Aliancie pre práva dieťaťa, ktorá sa skladá z poslancov z rôznych politických skupín 
a rôznych kútov Európy a ktorá sa stretáva každé dva mesiace. Okrem toho bola vytvorená 
medzisektorová skupina pre rodinu.

Hoci sú tieto iniciatívy chvályhodné, môžu sa javiť ako nedostačujúce, a to zvlášť pre ich 
nedostatočné zviditeľnenie a slabú koordináciu medzi nimi. Spravodajkyňa sa preto 
domnieva, že by bolo potrebné koordinovať aktivity zo strany rôznych orgánov, posilniť ich 
a zabezpečiť ich publicitu, prípadne aj tým, že sa vytvorí spoločná internetová stránka.

Pokiaľ ide o Európsky parlament, dalo by sa uvažovať, ako už bolo uvedené vyššie, 
o vytvorení koordinačného orgánu pre aktivity súvisiace s ochranou práv dieťaťa, prípadne 
o zriadení funkcie ochrancu práv dieťaťa alebo ombudsmana, ktorého činnosť by sa opierala 
o administratívnu jednotku.

Takisto je potrebné nezabúdať na dôležitosť upevňovania väzieb s rôznymi medzinárodnými 
organizáciami, ako je napríklad Rada Európy, ktorá v oblasti práv dieťaťa rozvíja množstvo 
iniciatív od kampaní proti násiliu3 až po prijatie rôznych odporúčaní, uznesení a dohovorov, 

  
1 Európsky parlament už v minulosti žiadal, aby sa vytvorila funkcia predstaviteľa na vysokej úrovni povereného 
ochranou práv dieťaťa. Pozri uznesenie Európskeho parlamentu o obchodovaní s deťmi a detských vojakoch (B-
5-0320/2003) prijaté 3. júla 2003.
2 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
3 V januári 2006 bolo v rámci Rady Európy vytvorené koordinačné oddelenie pre podporu práv dieťaťa a 



PR\676846SK.doc 13/19 PE 390.381v02-00

SK

čím sa z nej stal privilegovaný partner pri zavádzaní stratégie pre práva dieťaťa. Platí to 
takisto pre niektoré agentúry OSN, zvlášť pre Unicef, ktorý sa vyhranil najmä kvalitou 
svojich štúdií o rôznych aspektoch ochrany práv dieťaťa.

V tomto kontexte bude takisto úlohou novovytvorenej Agentúry pre základné práva, aby 
začala spoluprácu s týmito organizáciami, s vysokým komisárom Rady Európy pre ľudské 
práva, ako aj s občianskou spoločnosťou a so špecializovanými orgánmi, ako je Európska sieť 
ombudsmanov pre deti (ENOC), s cieľom optimalizovať jej výskumy v oblasti ochrany práv 
dieťaťa, využívať skúsenosti, poznatky a informácie ostatných inštitúcií a zabrániť ich 
vzájomnému prekrývaniu.

5. Zhromažďovanie štatistických údajov

Komisia vo svojom oznámení informuje o úmysle uskutočniť rozsiahlu analýzu prekážok, 
ktoré deťom bránia v plnej miere využívať ich práva. Táto analýza by mala slúžiť ako základ 
verejnej konzultácie v roku 2008 a vyústiť do stanovenia hlavných priorít budúcej činnosti 
Európskej únie. Je zrejmé, že takáto analýza, podobne ako zavádzanie a hodnotenie stratégií, 
politík a programov zameraných na deti, najmä na tie, ktoré sú najviac znevýhodňované, by sa 
mala opierať o dôveryhodné, úplné, presné a aktualizované štatistiky.

Zdá sa, že v rámci EÚ existujú v tomto ohľade veľké medzery1, takže by bolo potrebné prijať 
opatrenia na zlepšenie zhromažďovania štatistických údajov. Európska komisia by mohla 
napríklad na základe úzkej spolupráce s členskými štátmi, ktoré by mali takisto posilniť svoje 
štatistické nástroje, rozšíriť právomoci Eurostatu tak, aby sa do štatistík zaradilo viac 
ukazovateľov týkajúcich sa detí. V tejto súvislosti je účasť detí mimoriadne dôležitá a bolo by 
potrebné preskúmať prostriedky systematického zberu informácií o ich názoroch na určité 
otázky. Takisto by bolo možné zhromažďovať informácie získané prostredníctvom 
telefonických liniek na pomoc deťom. Je jasné, že na tieto účely treba uvoľniť dostatočné 
prostriedky. V tomto smere môžeme s uspokojením poznamenať, že Komisia vo svojom 
oznámení prijala jasný záväzok, že „vyčlení potrebné ľudské a finančné zdroje na realizáciu 
tejto stratégie“2.

Agentúra pre základné práva bude mať v tejto oblasti takisto kľúčovú úlohu. Podobne ako jej 
predchodca, Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, bude musieť 
v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi vypracovať metódy a normy zamerané na 
zlepšenie porovnateľnosti, objektívnosti a dôveryhodnosti údajov na európskej úrovni.3

6. Posilnenie spolupráce so zúčastnenými stranami: FÓRUM

Podobne ako v prípade nariadenia o zriadení Agentúry pre základné práva, ktorého článok 10 
ustanovuje fórum pre základné práva a ktoré by malo byť prostriedkom výmeny informácií 
a zhromažďovania poznatkov a malo by združovať rôzne typy organizácií pracujúcich 
v prospech ľudských práv, aj oznámenie Komisie stanovuje vytvorenie takéhoto fóra.

    
ochranu detí pred násilím (www.coe.int/children).
1 K tomuto bodu pozri hlavne brožúru Children Rights in the EU, ktorú vydal Euronet, s. 36.
2 Vyššie uvedené oznámenie, s. 13.
3 Článok 4 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra 
Európskej únie pre základné práva.
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Fórum, ktoré by mohla zastrešovať agentúra, by malo podľa Komisie prispieť k vytvoreniu 
a monitorovaniu opatrení Európskej únie a predstavovať priestor na výmenu osvedčených 
postupov. Malo by spájať členské štáty, ako aj agentúry OSN, Radu Európy, občiansku 
spoločnosť a samotné deti.

Komisia bude mať za úlohu organizovať fórum s cieľom umožniť primeranú účasť množstvu 
príslušných subjektov a zároveň zabezpečiť účinnú organizáciu.

Na to bude pravdepodobne potrebné vytvoriť skupinu odborných poradcov na vysokej úrovni 
s obmedzeným počtom členov. Jednou z úloh tejto skupiny by mohlo byť pomáhať pri 
vypracúvaní programov schôdzí fóra. V uvedenej skupine by mali byť právnici, ktorí dokážu 
predkladať konkrétne návrhy k legislatívnym aktom, ktoré by sa mohli prijímať na úrovni 
celého Spoločenstva s cieľom konkretizovať návrhy fóra. Úlohy a právomoci fóra by sa mali 
takisto spresniť. Ak by malo fórum formulovať odporúčania, bolo by potrebné formou 
akéhosi rokovacieho poriadku vymedziť spôsob, akým budú odporúčania ďalej spracované, a 
určiť orgány poverené ich zavádzaním do praxe. V tejto súvislosti by dotknuté parlamentné 
výbory mohli zohrať aktívnu monitorovaciu úlohu.
Aby fórum mohlo pracovať efektívne a za dobrých podmienok, musí byť samozrejme 
zahrnuté do rozpočtu Spoločenstva.

7. Zavedenie mechanizmu dohľadu dosiahnutého pokroku 

Treba rozhodne privítať rozhodnutie Komisie každoročne zverejňovať správu o dosiahnutom 
pokroku pri zavádzaní navrhovanej stratégie. Táto správa by Parlamentu mala poslúžiť ako 
nástroj, najmä v rámci jeho výročných správ o situácii v oblasti ľudských práv v rámci Únie i 
mimo nej, a umožniť mu uskutočňovať systematickú a presnú kontrolu zohľadňovania práv 
dieťaťa na úrovni celého Spoločenstva.

V súlade s návrhom organizácie UNICEF1 by mal Európsky parlament zabezpečovať kontrolu 
výsledkov tým, že bude pravidelne organizovať vypočutia zamerané na niektoré špecifické 
aspekty podpory práv dieťaťa.

Aj tu bude hlavná úloha patriť Agentúre pre základné práva a bude dôležité dbať na to, aby 
kontrola dodržiavania ľudských práv bola na poprednom mieste v rámci viacročného plánu, 
ktorý agentúra bude musieť vypracovať na začiatku svojej činnosti a ktorý bude v dohľadnom
čase konzultovaný s Európskym parlamentom2. 

III. NIEKOĽKO PRIORITNÝCH OBLASTÍ, KTORÝM BY SA MALA STRATÉGIA 
VENOVAŤ

Boj proti všetkým formám násilia

  
1 Pozri prejav pani Santos Pais na vypočutí, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla 2007 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Článok 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej 
únie pre základné práva.
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Násilie páchané na deťoch nemožno nikdy ospravedlniť. Práve to je hlavná myšlienka správy 
profesora Pinheira predložená počas vypočutia 17. apríla, ktorá sa odráža aj v tejto správe1.
Práve preto je potrebné nielen trestať páchateľov násilia, ale aj vypracovať stratégiu prevencie 
násilia páchaného na deťoch.

Európska únia už zaviedla viacero dôležitých nástrojov v oblasti boja proti násiliu, ktorého 
obeťami sú deti, konkrétne programy DAPHNE a AGIS2, akčný plán boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi3: rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi4 , rozhodnutie Rady z 29. mája 2000 o boji proti detskej pornografii na 
internete5, rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003 o boji proti 
pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii6, ako aj rôzne opatrenia boja proti 
sexuálnej turistike zahŕňajúcej deti.

Komisár Frattini uviedol počas vypočutia dňa 17. apríla tohto roku v súvislosti s posledným 
uvedeným aspektom, že Komisia v spolupráci s cestovnými kanceláriami pracuje na posilnení 
opatrení, ktorých cieľom je potlačiť toky sexuálnej turistiky z členských štátov, čo 
spravodajkyňa víta, zároveň si však želá, aby sa zaviedli postupy, ktoré umožnia lepšiu 
koordináciu extrateritoriálneho stíhania. Komisár Frattini okrem toho uviedol oznámenie 
o kriminalite na internete, ktoré bolo prijaté 22. mája 2007.

Pripomeňme, že v oblasti pohlavného zneužívania detí prebieha v Rade Európy prijímanie 
Dohovoru o ochrane detí pred pohlavným vykorisťovaním a zneužívaním, v súvislosti 
s ktorým členské štáty zjednotili svoje pozície v rámci Výboru pre článok 36. V tomto 
kontexte bolo zmienené pristúpenie Spoločenstva a/alebo EÚ k tomuto dohovoru. 
Spravodajkyňa môže iba podporiť takéto pristúpenie a želá si, aby sa prijalo principiálne 
stanovisko v tomto zmysle s cieľom umožniť EÚ zúčastňovať sa rokovaní o budúcich 
dohovoroch týkajúcich sa aspektov trestného práva, konkrétne ohľadne dohovorov na ochranu 
detí, a ratifikovať tieto dohovory.

Okrem toho je naliehavo potrebné vytvoriť systém ochrany detí pred pohlavnými zneužitiami 
za pomoci efektívnych a koordinovaných kontrolných mechanizmov, aby osoby, ktoré 
po odsúdení musia byť považované za nespôsobilé pre prácu s deťmi, mali skutočne zakázaný 
výkon niektorých povolaní. Spravodajkyňa odporúča, aby Rada posilnila justičnú spoluprácu 
medzi členskými štátmi v prípadoch pohlavného zneužívania detí a detskej pornografie, a to 
zlepšením spolupráce pri výmene informácií v jurisdikcii EÚ a zavedením minimálnych 
povinností voči ostatným členským štátom. Tento krok by mal zabezpečiť, že zákaz 
vykonávania činnosti v kontakte s deťmi uvalený na osobu odsúdenú za pohlavné zneužívanie 

  
1 Sergio Paulo Pinhero bol vymenovaný za vedúceho štúdie OSN o násilí páchanom na deťoch. Štúdiu je možné 
konzultovať na viacerých internetových stránkach, napríklad http://www.unicef.org.
2 Cieľom tohto programu je pomôcť právnikom, úradníkom represívnych orgánov a zástupcom orgánov 
zodpovedných za pomoc obetiam členských štátov EÚ a kandidátskych krajín zaviesť európske siete, ako aj 
vymieňať si informácie a osvedčené postupy.
3 Plán EÚ, ktorý sa týka osvedčených postupov, noriem a postupov na prevenciu a boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi, Ú. v. EÚ C 311, 9.12. 2005.
4 Ú. v. ES L 203, 1.8.2002.
5 Ú. v. ES L 138, 9.6.2000.
6 Ú. v. EÚ L 13/44, 20.1.2004.



PE 390.381v02-00 16/19 PR\676846SK.doc

SK

v jednom členskom štáte bude mať právne dôsledky aj v ostatných členských štátoch.

Pokiaľ ide o detskú pornografiu na internete, Európska komisia v spolupráci s niekoľkými 
bankovými inštitúciami a hlavnými spoločnosťami vydávajúcimi kreditných kariet skúma 
možnosť vylúčiť stránky predávajúce detskú pornografiu zo systémov on-line platieb. Je to 
chvályhodná iniciatíva, ktorá si zaslúži našu pozornosť.
Banka, ktorá zruší zmluvu s obchodníkom predávajúcim on-line detský pornografický 
materiál, obyčajne po upozornení zo strany emitenta kreditných kariet, ktorý vykonal 
overenie, musí mať povolenie informovať ostatné úverové inštitúcie v zmysle vyššieho
záujmu dieťaťa. Na tento účel by bolo vhodné vytvoriť priebežne aktualizovanú databázu 
predajcov detského pornografického materiálu. Okrem toho by sa informácie, ktoré sa týkajú 
tohto typu predajcov, mali okamžite podať polícii príslušného členského štátu, Europolu 
a Interpolu. V rámci boja proti internetovej detskej pornografii je potrebné viesť informačné 
kampane a kampane pre zvyšovanie povedomia verejnosti s cieľom chrániť deti a odsúdiť 
páchateľov trestných činov.

Čo sa týka násilia šíreného po internete, je na mieste zaviesť efektívny systém samoregulácie 
stránok šíriacich obrázky alebo videá zobrazujúce brutalitu. Správcovia siete musia dávať 
pozor na obsah, ktorý sa šíri ich stránkami, a zakázať „kybernetické násilie“, ktoré propaguje 
násilie medzi mladistvými a ponižovanie žiakov a učiteľov. V tomto smere spravodajkyňa 
zdôrazňuje význam programu Spoločenstva „Safer Internet Plus“ (2005 – 2008), ktorý má 
za cieľ presadzovať bezpečnejšie používanie internetu a nových on-line technológií, 
prostredníctvom ktorých sa zaviedli telefónne čísla a linky na pomoc deťom, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s nezákonným a škodlivým obsahom.
Taktiež je dôležité venovať pozornosť novým prostriedkom komunikácie, najmä televízii, 
za účelom dohľadu nad vysielaním násilných a pre deti nevhodných obrazov a obsahov a jeho 
obmedzenia.
Iná forma závažného násilia, ktorú je treba zohľadniť, je mrzačenie pohlavných orgánov. 
Z dôvodu silnejúcich migračných prúdov, ktoré nie sú systematicky sprevádzané skutočnou 
integráciou, sa tento fenomén výrazne rozširuje, a to aj v rámci Európskej únie. Takéto 
operácie vykonávajú ochotní lekári často ilegálne. Ešte častejšie však deti takéto zásahy 
podstupujú vtedy, keď sú odvlečené do krajiny svojho pôvodu, aby tam boli zmrzačené bez 
toho, aby im boli poskytnuté akékoľvek informácie alebo osobitná lekárska pomoc. Utrpené 
škody sú trvalé a majú vážne následky pre fyzické a psychické zdravie obete.

V tejto otázke je potrebné stanoviť spoluprácu s krajinami pôvodu.

V oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi1 by spravodajkyňa chcela zdôrazniť pridanú 
hodnotu, ktorú môže vytvoriť spolupráca s Europolom a Eurojustom, a je toho názoru, že je 
potrebné zaviesť všetky možné prostriedky na posilnenie ich činnosti v prospech ochrany detí 
pred touto hrozbou, ako aj pred všetkými ostatnými formami násilia a zneužívania, a to nielen 
pohlavného. Zneužívanie dieťaťa môže totiž nabrať najrôznejšie formy, medzi ktoré patrí 
využívanie detí na žobranie, ktoré zjavne poškodzuje dôstojnosť dieťaťa a spôsobuje vážne 
psychické poškodenie; táto prax by z toho dôvodu mala byť zakázaná vo všetkých členských 
štátoch. Spravodajkyňa si preto želá, aby členské štáty poskytli Europolu a Eurojistu všetky 
užitočné informácie, ktoré by mohli zvýšiť účinnosť ich činnosti, a aby Europol posilnil svoju 

  
1 V súvislosti s ním komisár Frattini uviedol, že 17. október by sa mal stať symbolickým dňom tohto javu.
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spoluprácu s Interpolom, ako aj s Frontexom.

V rámci vypočutia 17. apríla naliehal komisár Frattini na vôli bojovať  proti násilným 
počítačovým hrám v úzkej spolupráci s priemyslom, čo spravodajkyňa plne podporuje.

2. Boj proti chudobe a diskrimináciám a právo na vzdelanie

Súčasná stratégia má za cieľ podporovať a realizovať ciele tisícročia, ktoré tvoria globálne 
priority pre všetkých obyvateľov sveta, v prvom rade však pre deti. Týmito cieľmi sú 
predovšetkým boj proti extrémnej chudobe, všeobecné základné vzdelanie, podpora zdravia 
matiek, zníženie miery detskej úmrtnosti a kampane na prevenciu HIV/AIDS a očkovacie 
kampane.
Okrem toho je potrebné chrániť deti pred najhoršími formami zneužívania, predovšetkým 
pred detskou prácou, zapájaním detí do konfliktov (detskí vojaci) a domácim otroctvom.

Chudoba je veľmi často príčinou sociálneho vylúčenia a diskriminácie .

Komisia uviedla vo svojom oznámení zámer zasadzovať sa od roku 2007 za prepojenie aktivít 
vyvíjaných na úrovni EÚ v oblasti boja proti detskej chudobe. 

Je naozaj dôležité, aby sa EÚ začala venovať týmto problémom v súlade s ustanoveniami 
Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý vo svojich článkoch 27 a 28 potvrdzuje právo každého 
dieťaťa na dostatočnú životnú úroveň umožňujúcu jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a 
sociálny vývin, ako aj právo dieťaťa na vzdelanie. Pravo na vzdelanie sa mimochodom 
uvádza aj v článku 14 Charty základných práv. 

EÚ musí preto dbať na to, aby sa nemohla tolerovať žiadna diskriminácia v oblasti prístupu 
k vzdelávaniu. V súčasnosti však ukladá povinnosť členským štátom zakázať všetky formy 
priamej alebo nepriamej diskriminácie v oblasti vzdelávania jedine smernica Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami 
bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. Konkrétne to znamená, že za súčasného stavu 
právnych predpisov Spoločenstva sú proti diskriminácii v oblasti vzdelávania chránené iba 
etnické menšiny na rozdiel od náboženských a jazykových menšín. Spravodajkyňa sa preto 
domnieva, že by mali byť prijaté nové ustanovenia s cieľom rozšíriť pole pôsobnosti ochrany 
proti diskriminácii v oblasti prístupu k vzdelaniu1. Rok 2007 je rokom rovnosti príležitostí 
pre všetkých. Spravodajkyňa si želá, aby sa Komisia začala venovať vypracovaniu smernice, 
ktorej pole pôsobnosti by pokrylo všetky oblasti zahrnuté v smernici, ktorou sa zavádza 
zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod 
(článok 3) a aby ju rozšírila na všetky motívy diskriminácie uvedené v článku 13 Zmluvy 
o ES, konkrétne pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo, viera, sexuálna orientácia 
a postihnutie.

Deti s postihnutím musia byť jednou zo základných priorít ďalších opatrení Európskej únie 
v oblasti ochrany práv dieťaťa.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že postihnuté deti sa majú posudzovať ako deti 

  
1 K tomuto bodu pozri tematickú správu č. 4 Siete nezávislých odborníkov v oblasti základných práv z 25. mája 
2006, s. 45. 
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„zdravé odlišným spôsobom“ , a že je preto nevyhnutné prispievať k ich rozvoju 
a rešpektovať ich.

Okrem toho sa domnieva, že v niektorých prípadoch a predovšetkým v prípade rómskych detí 
je potrebné navrhnúť pozitívne opatrenia proti diskriminácii. Toto skutočne predstavuje 
jediný možný spôsob, ako čeliť segregácii, ktorej sú v niektorých prípadoch vystavené1. 

Bolo by predovšetkým potrebné podporovať kampane zamerané na školskú dochádzku, ktoré 
sú užitočné v boji proti nízkemu stupňu gramotnosti, a prijať osobitné opatrenia na vyriešenie 
problému tvoreného rozptýlením rómskych detí v školách.
Zároveň by bolo potrebné, aby zdravotnícke štruktúry podporovali očkovacie programy 
a programy zdravotníckej pomoci pre rómskych novorodencov a rómske deti, ktoré 
predstavujú kategóriu so zvýšeným rizikom ochorení.

Okrem toho by sa malo vynaložiť konkrétne zamerané úsilie v prospech detí z ulice, údaje 
ktorých sú veľmi neúplné, pričom ich núdza by odôvodňovala cielené opatrenia.

3. Práva detí migrantov

Komisia vo svojom oznámení zdôrazňuje, že „ďalšou úlohou je zabezpečiť, aby práva detí, 
ktoré sú imigrantmi, žiadateľmi o azyl a utečencami, boli úplne rešpektované v právnych 
predpisoch a politikách Európskej únie a jej členských štátov“2. Spravodajkyňa môže iba 
podporiť zabezpečenie tejto úlohy. 

Komisia by mala v budúcich mesiacoch v oblasti azylu predložiť Európskemu parlamentu a 
Rade nové nástroje s cieľom dospieť k spoločnému azylovému systému. Spravodajkyňa 
upriamuje už teraz pozornosť na skutočnosť, že špecifická situácia detí by sa mala brať 
väčšou mierou do úvahy vo všetkých opatreniach prijatých v tomto kontexte. Aj keď nástroje, 
ktoré sú v súčasnosti zavedené, už skutočne obsahujú ustanovenia určené na ochranu detí, nie 
sú vždy postačujúce a stále pretrvávajú problémy s ich uplatňovaním3. Preto je napríklad 
potrebné dbať, aby úradníkom povereným riešením týchto záležitostí boli poskytnuté odborné
školenia, aby bolo dieťa vypočuté v podmienkach prispôsobených jeho veku, ktorý je 
potrebné určiť čo možno najpresnejšie, a aby bolo možné nájsť náhradné riešenia k zadržaniu, 
ktoré iba znásobuje traumu, ktorú dieťa utrpelo. Výraz „vyšší záujem dieťaťa“ by bolo tiež 
potrebné presne vymedziť v úzkej spolupráci s Vysokým komisariátom pre utečencov (HCR),
ktorý vypracoval postup formálneho určenia toho, čo by mal pokrývať pojem vyššieho
záujmu „BID“ – Best Interests Determination (určenie vyšších záujmov)4.

  
1 Pozri príklady osvedčených postupov v uvedenej správe, s. 46. 
2 KOM 2006 (367) s. 7.
3 K tomuto bodu pozri vystúpenie predstaviteľky Vysokého komisariátu pre utečencov (HCR) počas vypočutia 
zo 17. apríla http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
4 Formálne určenie najlepšieho záujmu (BID) je formálny proces zložený zo špecifických bezpečnostných 
postupov a požiadaviek dokumentácie zavedených pre niektoré deti, ktoré spadajú do právomoci Vysokého 
komisariátu pre utečencov. Od toho, kto rozhoduje, sa vyžaduje, aby zvážil a vyvážil všetky dôležité faktory, 
ktoré vyplývajú z konkrétneho prípadu, a aby pridelil zodpovedajúci význam právam a povinnostiam uznaným 
v Dohovore o právach dieťaťa a iných nástrojoch v oblasti ľudských práv; cieľom je prijatie úplného 
rozhodnutia, ktoré čo možno najlepšie chráni práva dieťaťa.  
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Tento pojem má zvláštny význam v prípade neplnoletých detí bez sprievodu, ktorých 
zraniteľnosť nie je potrebné dokazovať1. Je preto potrebné dbať na to, aby boli dôsledne 
informované o svojich právach a o spôsoboch, akými sa môžu obhajovať, a aby im bola 
poskytnutá v čo možno najkratšom čase podpora právneho zástupcu.
Okrem toho nie sú mnohé deti pri narodení zaevidované. Deti, ktoré nie sú zaregistrované, 
nemajú nárok na identitu, meno, štátnu príslušnosť, vzdelanie ani na zdravotnú starostlivosť. 
Neviditeľnosť detí si vyžaduje konkrétny zásah, pretože neevidovaná maloletá osoba nemá 
žiaden právny stav, čo je prekážkou kontroly, prevencie a zásahu v prípade porušenia jeho 
práv. Z toho potom vyplýva, že neevidované deti sú obeťami obchodovania a pohlavného 
zneužívania, sú ponížené na otrokov alebo nútené pracovať.

IV. ZÁVER

Vyššie uvedené oblasti, pri ktorých je treba špecificky brať do úvahy práva detí, predstavujú 
iba niektoré problémy, ktoré je treba zohľadniť na dosiahnutie skutočného „presadzovania“ 
(mainstreaming). Ďalšie problematické otázky, predovšetkým otázka osvety v oblasti výživy, 
užívania alkoholu a šírenia drog, ktoré podľa výskumu uskutočneného organizáciou Save the 
Children predstavujú niektoré z vážnych problémov, ktoré by si samotné deti želali riešiť, 
budú musieť samozrejme vyústiť do konkrétnych opatrení. 
Mnohé iné práva detí nie sú dodržiavané ani nemajú primerané záruky. Existuje mnoho 
naliehavých situácií, ktoré sa dotýkajú detí. Spomeňme napríklad výnimočný nárast prípadov 
medzinárodného obchodovania s deťmi, byrokratickú záťaž, ktorá bráni medzinárodným 
adopciám, drámy spojené so sobášmi z donútenia či významný počet zmiznutých detí, 
o ktorých nemáme žiadne správy.
Ako spravodajkyňa uviedla už v úvode, prioritné oblasti stratégie navrhnutej Komisiou budú 
predmetom hĺbkovej diskusie v neskoršom štádiu a na rôznych fórach, z ktorých jedným je aj 
fórum, ktoré sa prvýkrát uskutočnilo v Berlíne.

Bude však potrebné vyhodnotiť pokyny uvedené v budúcej európskej stratégii s cieľom 
podporiť rodinu a mieru pôrodnosti a zabezpečiť práva dieťaťa.

  
1 Podľa odhadov Vysokého komisariátu pre utečencov sú 4 % až 5 % žiadateľov o azyl, ktorí vstupujú na územie 
Únie, neplnoleté deti bez sprievodu, čo predstavuje 8 000 až 10 000 neplnoletých detí za rok 2006.
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