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Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 1
Referirea 1

- având în vedere Orientările UNICEF privind protecţia copiilor victime ale traficului 
de fiinţe umane,

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 2
Considerentul Aa (nou)
Aa. întrucât instituţia de bază în societate pentru supravieţuirea, protecţia şi dezvoltarea 

copiilor în familie,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 3
Considerentul A

A. întrucât mediul familial constituie un cadru propice pentru protecţia drepturilor 
copiilor, dezvoltarea capacităţilor acestora, acumularea cunoştinţelor necesare pentru 
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exercitarea drepturilor şi conştientizarea obligaţiilor, şi, în consecinţă, trebuie depuse 
toate eforturile pentru a sprijini familiile prin intermediul unor politici publice 
corespunzătoare, dar, întrucât în absenţa unui astfel de cadru toţii copii trebuie, în 
conformitate cu CDC1 şi cu principiile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, astfel cum a fost semnată de Comisie, să se bucure de protecţie într-un 
cadru de substituire care garantează creşterea acestora fără discriminări de orice 
natură,

Or. pt

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 4
Considerentul A

A. întrucât mediul familial constituie un cadru propice pentru protecţia drepturilor 
copiilor, dezvoltarea capacităţilor acestora, acumularea cunoştinţelor necesare pentru 
exercitarea drepturilor şi conştientizarea obligaţiilor, dar, întrucât în absenţa unui 
astfel de cadru toţii copii, inclusiv orfanii, copii fără adăpost şi refugiaţii trebuie, în 
conformitate cu CDC, să se bucure de protecţie într-un cadru de substituire care 
garantează creşterea acestora fără discriminări de orice natură,

Or. nl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 5
Considerentul A

A. întrucât mediul familial constituie un cadru propice pentru protecţia drepturilor 
copiilor, asigurând o dezvoltare sănătoasă a personalităţii acestora, dezvoltarea 
capacităţilor acestora, acumularea cunoştinţelor necesare pentru exercitarea drepturilor 
şi conştientizarea obligaţiilor, dar, întrucât în absenţa unui astfel de cadru toţii copii 
trebuie, în conformitate cu CDC, să se bucure de protecţie într-un cadru de substituire 
care garantează creşterea acestora fără discriminări de orice natură,

Or. pl

  
1 Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului 1989.



AM\670885RO.doc 3/32 PE 390.559v01-00
Traducere externă

RO

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 6
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât strategia europeană  privind drepturile copiilor trebuie să se bazeze pe 
valorile şi principiile prevăzute în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
Drepturile Copilului din 1989,

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 7
Considerentul Ab (nou)

Ab. întrucât o abordare bazată pe protecţia drepturilor copilului referitoare la crearea 
de politici înseamnă că aceşti copii trebuie consideraţi un grup special în cadrul 
societăţii, şi nu trebuie să se presupună că interesele acestora sunt întotdeauna 
identice cu interesele familiei, ale femeilor, ale pieţei muncii, sau ale comunităţii,

Or. en

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 8
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât conflictele îndelungate dintre părinţi au efecte negative asupra copiilor, 

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 9
Considerentul B

B. întrucât (eliminare) în ciuda legislaţiilor naţionale şi internaţionale fetele şi femeile 
sunt adesea victime ale inegalităţilor juridice, sociale şi economice care afectează 
exercitarea drepturilor pozitive şi fundamentale precum accesul la educaţie şi la 
îngrijire medicală, 

Or. en
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Amendament depus de Lissy Gröner

Amendamentul 10
Considerentul B

B. întrucât drepturile copiilor în calitate de persoane autonome din punct de vedere 
legal trebuie să fie recunoscute şi, în ciuda legislaţiilor naţionale şi internaţionale,
fetele şi femeile sunt adesea victime ale inegalităţilor juridice, sociale şi economice 
care afectează exercitarea drepturilor pozitive şi fundamentale precum accesul la 
educaţie, formare şi îngrijire medicală,

Or. de

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 11
Considerentul B

B. întrucât drepturile copilului şi drepturile femeii sunt indivizibile, dar întrucât, în ciuda 
legislaţiilor naţionale şi internaţionale, fetele şi femeile sunt adesea victime ale 
inegalităţilor juridice, sociale şi economice care afectează exercitarea drepturilor 
pozitive şi fundamentale, precum accesul egal la educaţie, (eliminare) îngrijire 
medicală, alimentaţie sănătoasă şi apă curată şi drepturile de reproducere pentru 
adolescenţi;

Or. nl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 12
Considerentul B

B. întrucât drepturile copilului şi drepturile familiei sunt indivizibile, dar întrucât, în 
ciuda legislaţiei naţionale şi internaţionale, familiile sunt adesea victime ale 
inegalităţilor juridice, sociale şi economice, care afectează exercitarea drepturilor 
pozitive şi fundamentale (eliminare),

Or. pl
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Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 13
Considerentul B

B. întrucât drepturile copilului şi drepturile femeii sunt indivizibile, dar întrucât, în ciuda 
legislaţiilor naţionale şi internaţionale, fetele şi femeile sunt adesea victime ale 
inegalităţilor juridice, sociale şi economice care afectează exercitarea drepturilor 
pozitive şi fundamentale, precum accesul la educaţie şi îngrijire medicală, iar aceste 
inegalităţi sunt în special acute în cazul fetelor şi femeilor cu dizabilităţi;

Or. pt

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 14
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât drepturile şi valorile fundamentale, inclusiv egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi, trebuie să fie o componentă esenţială a educaţiei în copilărie şi trebuie să 
stea la baza celorlalte etape ale vieţii, 

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 15
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât abordarea integratoare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi trebuie să 
fie aplicată în toate politicile care afectează copiii, din moment ce egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi începe cu recunoaşterea egalităţii de şanse între copii de 
sex masculin şi feminin chiar din primii ani de viaţă,

Or. es

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 16
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât traficul de copii în scopul cerşitului, sau în orice alt scop, rămâne o 
problemă în cadrul UE,
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Or. en

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 17
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât trebuie să se acorde mai mare atenţie la nivel European situaţiei privind 
minorii neînsoţiţi, copiii cu dizabilităţi şi copiii emigranţilor, ai solicitanţilor de azil 
sau ai refugiaţilor,

Or. fr

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 18
Considerentul Bb (nou)

Bb. întrucât ruperea prea rapidă a legăturii profunde dintre mamă şi copil în primul an 
de viaţă poate conduce la traume psihologice şi emoţionale grave, 

Or. fr

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 19
Considerentul Bc (nou)

Bc.. întrucât toate convenţiile internaţionale cu privire la drepturile copiilor, precum şi 
Convenţia Europeană, recunosc drepturile copiilor abandonaţi şi orfanilor la o 
familie şi la protecţie, 

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 20
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât încălcarea drepturilor femeilor şi fetelor imigrante sub forma aşa-
numitelor infracţiuni comise în numele onoarei, căsătorii forţate, mutilare genitală 
sau alte încălcări nu pot fi justificate pe motive religioase sau culturale şi nu trebuie 
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tolerate sub nicio formă,

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 21
Considerentul Bb (nou)

Bb. întrucât copii din Europa sunt expuşi de la vârste fragede la imagini de groază, 
pornografie şi violenţă, iar violenţa din mass-media poate avea efecte sociale şi 
psihologice devastatoare, precum anxietate şi depresie, probleme la şcoală şi 
agresivitate accentuată,

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 22
Considerentul Bc (nou)

Bc. întrucât în special aşa-numitele jocuri killer, transferate de copii pe telefoane 
mobile ca secvenţe sau miniclipuri video care antrenează la acte de ucidere prin 
simulare, au ca efect instigarea utilizatorului la violenţă şi/sau la stimularea 
violenţei, care pot conduce la infracţiuni la indigo, 

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 23
Considerentul Bd (nou)

Bd. întrucât problema consumului periculos şi dăunător de alcool este evidentă la nivel 
european, conducând la o gamă largă de probleme sociale şi de sănătate, în special 
la femei şi copii, sub forma de afecţiuni fetale cauzate de alcool, violenţă domestică 
şi în cadrul familiei sau neglijarea copiilor,

Or. en
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Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 24
Considerentul Be (nou)

Be. întrucât un număr ridicat de copii suferă de boli cronice, precum neurodermatita, şi 
de alergii, precum şi de boli respiratorii şi poluare fonică, 

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 25
Considerentul Bf (nou)

Bf. întrucât drepturile copiilor la mediul ambiant constituie o prioritate în Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului, 

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 26
Alineatul - 1 (nou)

-1. atrage atenţia asupra faptului că responsabilitatea principală privind protecţia 
drepturilor copiilor este de competenţa guvernelor naţionale; subliniază că 
drepturile copiilor fac parte din drepturile omului pe care UE şi statele membre sunt 
obligate să le respecte în temeiul legislaţiei europene şi internaţionale;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 27
Alineatul -1a (nou)

-1a. scoate în evidenţă că o strategie pentru copii trebuie să se bazeze pe valorile şi cele 
patru principii de bază din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
Drepturile Copilului (CDC):  a) protecţie împotriva tuturor formelor de 
discriminare, b) binele copilului ca un considerent principal, c) dreptul la viaţă şi 
dezvoltare, d) dreptul de a exprima o opinie şi dreptul ca acea opinie să fie luată în 
considerare, în orice problemă sau procedură care afectează copilul;
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Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 28
Alineatul -1b (nou)

-1b. subliniază faptul că viitoarea strategie trebuie să recunoască dreptul la educaţie pe 
baza egalităţii de şanse şi a nediscriminării; invită statele membre să facă 
învăţământul primar obligatoriu şi disponibil gratuit pentru toţi copii, asigurându-
se că toţi copii au acces la educaţie de calitate superioară şi asigurând tuturor 
accesul liber la învăţământul secundar, în special prin introducerea treptată a 
învăţământului secundar gratuit, ţinând cont că măsurile speciale luate în vederea 
asigurării accesului egal la educaţie, inclusiv afirmarea, contribuie la atingerea 
obiectivelor privind egalitatea de şanse şi combaterea excluderii, precum şi la 
asigurarea prezenţei la cursuri, în special pentru fete şi copiii care provin din familii 
cu venituri mici; subliniază faptul că este important ca aceşti copii care provin din 
familii de emigranţi şi/sau refugiaţi să aibă acces la educaţie;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 29
Alineatul -1c (nou)

-1c. subliniază, în special, importanţa unui acces necondiţionat şi egal pentru fetele 
imigranţilor la educaţie şi pregătire lingvistică, care reprezintă condiţii esenţiale 
pentru integrarea eficientă în societate şi în viaţa profesională; invită statele 
membre să introducă cursuri lingvistice obligatorii pentru fetele imigranţilor, ca 
modalitate de a facilita integrarea acestora precum şi pentru a le proteja de 
discriminare în cadrul familiei şi al societăţii;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 30
Alineatul -1d (nou)

-1d. subliniază faptul că interzicerea fetelor de a lua parte la activităţile sportive, înot şi 
învăţământ şcolar din motive culturale nu este justificată de nicio cultură sau religie 
şi nu trebuie tolerată;
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Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 1
Alineatul -1e (nou)

-1e. este preocupat de multiplele încălcări ale drepturilor care afectează fetele 
emigranţilor; îndeamnă statele membre să interzică vălurile şi hijab-ul cel puţin în 
şcoala primară pentru a înrădăcina mai bine dreptul de a fi copil şi pentru a asigura 
o libertate de alegere naturală şi neargumentată la o vârstă mai înaintată; 

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 32
Alineatul 1

1. subliniază faptul că protecţia sănătăţii mamelor (eliminare) trebuie să includă 
promovarea unor condiţii de trai şi de muncă adaptate pentru femeile însărcinate sau 
care alăptează precum  şi accesul egal şi universal pentru toate femeile la îngrijire 
medicală pre- şi postnatală de calitate în vederea reducerii mortalităţii materne şi 
infantile precum şi a transmiterii de boli de la mamă la copil;

Or. en

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 33
Alineatul 1

1. reaminteşte dreptul copiilor la sănătate şi, în special, dreptul adolescenţilor la 
sănătate sexuală şi reproductivă şi subliniază faptul că protecţia sănătăţii mamelor 
trebuie să fie parte integrantă din strategia viitoare privind drepturile copilului care 
promovează condiţii de trai şi de muncă adaptate pentru femeile însărcinate sau care 
alăptează precum  şi accesul egal şi universal pentru toate femeile la îngrijire medicală 
pre- şi postnatală de calitate în vederea reducerii mortalităţii materne şi infantile 
precum şi a transmiterii de boli de la mamă la copil;

Or. es
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Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 34
Alineatul 1

1. reaminteşte faptul că protecţia sănătăţii mamelor trebuie să fie parte integrantă din 
strategia viitoare privind drepturile copilului care promovează condiţii de trai şi de 
muncă adaptate pentru femeile însărcinate sau care alăptează şi insistă asupra 
respectării legislaţiei existente care protejează drepturile femeilor încadrate în 
muncă, precum  şi accesul egal şi universal pentru toate femeile la îngrijire medicală 
pre- şi postnatală de calitate în sectorul public în vederea reducerii mortalităţii 
materne şi infantile precum şi a transmiterii de boli de la mamă la copil;

Or. pt

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 35
Alineatul 1

1. reaminteşte faptul că protecţia sănătăţii mamelor trebuie să fie parte integrantă din 
strategia viitoare privind drepturile copilului care promovează condiţii de trai şi de 
muncă adaptate pentru femeile însărcinate sau care alăptează precum  şi accesul egal şi 
universal pentru toate femeile la îngrijire medicală pre- şi postnatală de calitate în 
vederea reducerii mortalităţii materne şi infantile precum şi a transmiterii de boli de la 
mamă la copil; subliniază importanţa vitală pe care o are concediul de maternitate 
pentru dezvoltarea copilului, în special pe baza unui contact apropiat cu mama nu 
doar în primele luni de la naşterea acestuia dar şi în decursul primilor ani din viaţă;

Or. pl

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 36
Alineatul 1a (nou)

1a. reaminteşte că Directiva 92/85/CEE a Consiliului stabileşte drepturile de angajare 
pentru femeile însărcinate sau care alăptează, presupunând că angajatorii trebuie 
să ia toate măsurile pentru a se asigura că nici mama nici copilul nenăscut nu sunt 
expuşi la riscuri privind sănătatea la locul de muncă;

Or. en
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Amendament depus de Lissy Gröner

Amendamentul 37
Alineatul 1a (nou)

1a. invită Comisia şi statele membre să faciliteze accesul pentru adolescente la 
informare şi educaţie cu privire la serviciile de sănătate reproductivă;  

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 38
Alineatul 2

2. subliniază faptul că viitoarea strategie europeană trebuie să recunoască (eliminare)
rolul important pe care îl joacă familia în calitate de instituţie de bază în cadrul 
societăţii pentru supravieţuirea, protecţia şi dezvoltarea copilului; consideră că 
drepturile copiilor trebuie să fie luate complet în considerare pentru concilierea 
vieţii familiale şi profesionale şi a problemelor legate de programul de lucru precum 
şi în politicile de susţinere publică şi/sau privată a tatălui şi mamei astfel încât aceştia 
să preia şi să-şi împartă responsabilităţile de educaţie şi de îngrijire a copiilor;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 39
Alineatul 2

2. reaminteşte că viitoarea strategie trebuie să recunoască şi să valorifice rolul important 
pe care îl joacă familia şi să promoveze politicile de conciliere a vieţii profesionale şi 
familiale precum şi politicile de susţinere publică şi/sau privată, în primul rând, a 
mamei şi tatălui astfel încât aceştia să preia şi să-şi asume responsabilităţile de 
educaţie şi de îngrijire a copiilor;

Or. pl

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 40
Alineatul 2

2. reaminteşte faptul că viitoarea strategie trebuie să recunoască şi să valorifice rolul 
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important pe care îl joacă familia şi să promoveze politicile de conciliere a vieţii 
profesionale şi familiale, punând accent în special pe problemele mamelor cu 
dizabilităţi şi a mamelor care au copii cu dizabilităţi, precum şi politicile de susţinere 
publică şi/sau privată a copiilor şi tatălui şi mamei astfel încât ambii părinţi să poată 
prelua şi împărţi responsabilităţile de educaţie şi de îngrijire a copiilor; vizează în mod 
special intenţiile Comisiei exprimate în Cartea Verde privind legislaţia muncii1 şi 
posibilele consecinţe asupra vieţilor familiilor care lucrează şi a copiilor acestora;

Or. pt

Amendament depus de Zita Gurmai

Amendamentul 41
Alineatul 2

2. reaminteşte că viitoarea strategie trebuie să recunoască şi să valorifice rolul important 
pe care îl joacă familia, inclusiv familiile cu un singur părinte şi să promoveze 
politicile de conciliere a vieţii profesionale şi familiale precum şi politicile de 
susţinere publică şi/sau privată a mamei şi tatălui astfel încât aceştia să preia şi să-şi 
asume responsabilităţile de educaţie şi de îngrijire a copiilor;

Or. hu

Amendament depus de Lissy Gröner

Amendamentul 42
Alineatul 2

2. reaminteşte că viitoarea strategie trebuie să recunoască şi să valorifice rolul important 
pe care îl joacă familia şi să promoveze politicile de conciliere a vieţii profesionale şi 
familiale precum şi politicile de susţinere publică şi/sau privată a mamei şi tatălui 
astfel încât aceştia să preia şi să-şi asume responsabilităţile de educaţie şi de îngrijire a 
copiilor şi să se recunoască că un număr mare de persoane trăiesc acum în structuri 
familiale alternative care nu corespund cu familiile tradiţionale alcătuite din mamă 
şi tată şi copiii acestora;

Or. de

  
1 Cartea Verde a Comisiei din 22 noiembrie 2006 – “Modernizarea legislaţiei muncii pentru a face faţă 
provocărilor secolului XXI" (COM(2006)0708)
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Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 43
Alineatul 2 a (nou)

2a. recomandă crearea şi extinderea reţelelor locale şi regionale cu implicarea 
autorităţilor locale şi centrale, a organizaţiilor neguvernamentale şi a organizaţiilor 
pentru protecţia drepturilor copiilor în scopul de a furniza servicii preventive, de 
protecţie şi de susţinere pentru copii şi familiile acestora,

Or. el

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 44
Alineatul 2 a (nou)

2a. invită Comisia să adopte o perspectivă de gen în toate lucrările privind drepturile 
copiilor şi să utilizeze statistici dezagregate în ceea ce priveşte fetele şi băieţii din 
moment ce aceasta este o condiţie necesară de eliminare a tuturor formelor de 
discriminare şi a violenţei împotriva fetelor;

Or. sv

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 45
Alineatul 2 a (nou)

2a. susţine crearea unor structuri corespunzătoare în statele membre pentru a-i ajuta de 
copii şi pe părinţi să se adapteze la circumstanţele familiale schimbate;  

Or. fr

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 46
Alineatul 2 b (nou)

2b. încurajează statele membre să includă în politicile naţionale introducerea 
concediului de maternitate de un an, permiţându-le astfel mamelor care doresc să 
facă acest lucru să dea prioritate legăturii relaţionale vitale cu copilul; 

Or. fr
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Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 47
Alineatul - 2 c (nou)

2c. în plus invită statele membre să proiecteze măsuri eficiente de reducere a 
necesităţii de plasare a copiilor abandonaţi şi a orfanilor în instituţii, precum 
recurgerea la adopţii naţionale şi internaţionale oricând este în joc binele 
copilului, 

Or. fr

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 48
Alineatul 2 d (nou)

2d. invită statele membre să promoveze măsuri pentru a-i ajuta pe adulţii tineri care au 
ieşit din orfelinate sau cămine şi să se asigure că aceştia nu mai sunt lăsaţi la voia 
întâmplării după ce împlinesc vârsta de 18 ani dar să beneficieze de măsuri de 
sprijinire care să-i ajute la planificarea viitorului profesional şi la facilitarea 
integrării sociale;

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 49
Alineatul 3

3. condamnă toate formele de violenţă împotriva copiilor; îndeamnă statele membre să 
ia măsuri legislative eficiente şi alte măsuri pentru a preveni şi elimina toate tipurile 
de violenţă comise pe teritoriul acestora, din sectorul public şi privat, inclusiv violenţa 
fizică, mentală, psihologică şi sexuală, tortura, abuzul şi exploatarea copiilor, 
luarea de ostatici, traficul de copii sau vânzarea copiilor şi a organelor acestora, 
violenţa domestică, (eliminare), pedopornografia, prostituţia infantilă, pedofilia,
exploatarea sexuală sau practicile tradiţionale dăunătoare precum mutilările genitale 
feminine, căsătoriile forţate şi infracţiunile comise în numele onoarei, acordând o 
atenţie deosebită grupurilor vulnerabile în care se includ fetele şi femeile care 
imigrează, cele care fac parte din minorităţi etnice şi fetele cu dizabilităţi;

Or. en
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Amendament depus de Lissy Gröner

Amendamentul 50
Alineatul 3

3. solicită statelor membre să adune date pentru a preveni (eliminare) toate tipurile de 
violenţă comise pe teritoriul acestora, din sfera publică şi privată, precum violenţa 
domestică, traficul de fiinţe umane, pornografia infantilă, exploatarea sexuală sau 
practicile tradiţionale dăunătoare precum mutilarea genitală feminină, căsătoriile 
forţate şi infracţiunile comise în numele onoarei, de exemplu prin creşterea gradului 
de conştientizare a doctorilor şi prin asigurarea că aceste crime sunt pedepsite 
constant în temeiul legislaţiei în vigoare şi că o atenţie deosebită este acordată 
grupurilor în care se includ fetele şi femeile care imigrează, cele care fac parte din 
minorităţi etnice şi fetele cu dizabilităţi;

Or. de

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 51
Alineatul 3

3. solicită statelor membre să adune date (defalcate în funcţie de vârstă şi sex) despre, să
prevină şi să condamne toate tipurile de violenţă comise pe teritoriul acestora, din 
sfera publică şi privată, precum violenţa domestică, traficul de fiinţe umane, 
pornografia infantilă, exploatarea sexuală sau practicile tradiţionale dăunătoare 
precum mutilarea genitală feminină, căsătoriile forţate şi infracţiunile comise în 
numele onoarei, acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile în care se includ 
fetele şi femeile care imigrează, cele care fac parte din minorităţi etnice şi fetele cu 
dizabilităţi;

Or. nl

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 52
Alineatul 3

3. solicită statelor membre să adune date despre, să prevină şi să condamne toate tipurile 
de violenţă comise pe teritoriul acestora, din sfera publică şi privată, precum violenţa 
domestică, traficul de fiinţe umane, inclusiv la copii, pornografia infantilă, exploatarea 
sexuală sau practicile tradiţionale dăunătoare precum mutilarea genitală feminină, 
căsătoriile forţate şi infracţiunile comise în numele onoarei, acordând o atenţie 
deosebită grupurilor vulnerabile în care se includ fetele şi femeile care imigrează, cele 
care fac parte din minorităţi etnice şi fetele cu dizabilităţi;
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Or. de

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 53
Alineatul 3

3. solicită statelor membre să adune date despre, să prevină şi să condamne toate tipurile 
de violenţă comise pe teritoriul acestora, din sfera publică şi privată, precum violenţa 
la locul de muncă, acasă şi în media, traficul de fiinţe umane, pornografia infantilă, 
exploatarea sexuală sau practicile tradiţionale dăunătoare precum mutilarea genitală 
feminină, căsătoriile forţate şi infracţiunile comise în numele onoarei, acordând o 
atenţie deosebită grupurilor vulnerabile în care se includ fetele şi femeile care 
imigrează, cele care fac parte din minorităţi etnice şi fetele cu dizabilităţi;

Or. pl

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 54
Alineatul 3a (nou)

3a. invită statele membre să pună în aplicare dispoziţii legale speciale privind mutilarea 
genitală feminină sau să adopte legi prin care fiecare persoană care efectuează 
operaţiuni de mutilare genitală să fie urmărit în justiţie;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 55
Alineatul 3b (nou)

3b. invită statele membre să introducă evidenţe obligatorii păstrate de angajaţii din 
domeniul medical ale tuturor cazurilor de mutilare genitală feminină şi să 
înregistreze cazurile în care există suspiciuni de mutilare genitală;

Or. en
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Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 56
Alineatul 3c (nou)

3c. invită statele membre să se pronunţe împotriva violenţei în numele tradiţiei 
împotriva femeilor, să condamne încălcările, în cadrul familiei, ale drepturilor 
fetelor care imigrează şi să verifice ce legi există şi pot fi aplicate pentru tragerea la 
răspundere a membrilor familiei, în special în cazul aşa-numitelor infracţiuni 
comise în numele onoarei;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 57
Alineatul 3d (nou)

3d. subliniază faptul că statele membre trebuie să-şi intensifice eforturile de protecţie a 
copiilor care suferă de privare sau care sunt în special vulnerabili prin măsuri 
precum furnizarea serviciilor accesibile  de calitate superioară; solicită statelor
membre să stabilească mecanisme de supraveghere corespunzătoare pentru a 
identifica şi sprijini copiii expuşi la risc;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 58
Alineatul 3e (nou)

3e. subliniază faptul că, în conformitate cu studiile recente, unul din cinci copii din UE 
sunt expuşi riscului de sărăcie şi că aceşti copii şi tinerii sunt în special vulnerabili 
la excluderea socială; salută măsurile urgente propuse în Comunicarea Comisiei 
"Către o strategie europeană privind drepturile copilului" care subliniază faptul că 
sărăcia infantilă este o problemă persistentă; consideră că trebuie acordată o atenţie 
prioritară, la nivel UE şi la nivelul statelor membre, prevenirii şi eliminării sărăciei 
infantile; regretă că această comunicare nu stabileşte obiective cantitative clare 
privind eradicarea sărăciei infantile;

Or. en
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Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 59
Alineatul 3a (nou)

3a. susţine că, în cazul în care violenţa împotriva şi abuzul copiilor va fi diagnosticat şi 
confruntat în stadiul incipient, un protocol procedural specific trebuie introdus 
pentru înregistrarea şi tratarea unor astfel de incidente, împreună cu măsurile de 
instruire pentru personalul medical şi din centrele medicale responsabile de 
problemele legate de sănătatea mentală şi fizică a copiilor;

Or. el

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 60
Alineatul 3a (nou)

3a. aminteşte că aceşti copii şi tinerii, indiferent de vârstă, au dreptul să-şi exprime 
părerile; consideră că fetele şi băieţii au dreptul să-şi spună părerea şi că acest drept 
trebuie să fie garantat în lucrările către o strategie europeană pentru drepturile 
copiilor, inclusiv participarea echilibrată a fetelor şi băieţilor;

Or. sv

Amendament depus de Lissy Gröner

Amendamentul 61
Alineatul 4

4. încurajează statele membre să stabilească un cadru normativ care să permită 
sancţionarea practicanţilor de turism sexual care implică copii şi invită statele membre 
şi Comisia Europeană să accepte şi să promoveze (eliminare) coduri de conduită etică 
în industria hotelieră şi turistică, precum codul ECPAT privind exploatarea sexuală a 
copiilor introdus de UNICEF;

Or. de

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 62
Alineatul 4a (nou)

4a. subliniază faptul că marea majoritate a copiilor victime ale traficului de fiinţe 
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umane în scopuri comerciale de exploatare sexuală precum prostituţia şi producţia 
de pornografie infantilă, dar şi în scopuri de căsătorii forţate, sunt adolescentele, 
fapt ce reprezintă o problemă gravă de gen a traficului de fiinţe umane; mai mult, 
subliniază faptul că în grupurile implicate în încercările de a controla şi de a stopa 
traficul de fiinţe umane, atitudinile convenţionale privind relaţia dintre femei şi 
bărbaţi şi percepţiile tradiţionale ale rolurilor femeilor şi fetelor sunt încă prezente;

Or. en

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 63
Alineatul 4b (nou)

4b. invită toate statele membre care nu au făcut încă acest lucru, să ratifice Protocolul 
pentru prevenirea, suprimarea şi pedepsirea traficului cu persoane, în special femei 
şi copii (Protocolul de la Palermo) şi să ia toate măsurile necesare pentru a oferi 
protecţie copiilor victime ale traficului de fiinţe umane, permiţând victimelor 
traficului de fiinţe umane să rămână, permanent sau temporar, pe teritoriul 
acestora;

Or. en

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 64
Alineatul 4c (nou)

4c. invită Comisia să înceapă imediat cu o evaluare a măsurilor naţionale de punere în 
aplicare referitoare la Decizia-cadru 2004/68/JAI privind combaterea exploatării 
sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile în scopul elaborării unei propuneri de 
modificare imediată a dispoziţiilor naţionale care contravin acelei Decizii şi 
ratificarea de către toate statele membre a protocolului suplimentar la Convenţia 
Internaţională a ONU privind Drepturile Copilului în ceea ce priveşte combaterea 
exploatării copiilor şi a pornografiei infantile; consideră că una dintre priorităţile 
de bază ale Comisiei ar trebui să fie întărirea operaţiunilor transfrontaliere 
împotriva site-urilor de Internet ilegale cu pornografie infantilă şi îmbunătăţirea 
cooperării dintre autorităţile publice şi organele din sectorul privat în scopul unui 
angajament de închidere a acestor site-uri ilegale;

Or. el

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
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García Pérez

Amendamentul 65
Alineatul 4a (nou)

4a. invită Comisia şi statele membre să utilizeze toate mijloacele disponibile, inclusiv 
campaniile de prevenire şi informare, să combată utilizarea perversă a tehnologiilor 
de informare şi comunicare în scopul traficului de fiinţe umane copiilor şi a 
pornografiei infantile, amintind că orice reprezintă o ilegalitate, este de asemenea o 
ilegalitate on-line;

Or. es

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 66
Alineatul 4a (nou)

4a. invită Comisia şi statele membre să exploreze posibilitate de adoptare a unei 
strategii europene concertate împotriva turismului sexual infantil; propune de 
asemenea ca UE să proiecteze o campanie comună împotriva turismului sexual 
infantil, de preferat în cooperare cu industria turistică;

Or. sv

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 67
Alineatul 5

5. subliniază faptul că viitoarea strategie şi acţiunile statelor membre ar trebui să includă 
prevenirea şi lupta împotriva violenţelor comise de copii, în special la şcoală, sau în 
alte părţi, prin utilizarea campaniilor de educaţie civică, prin promovarea şi predarea 
principiilor etice şi morale în şcoli şi prin sensibilizarea corespunzătoare a părinţilor 
şi educatorilor;

Or. pl

Amendament depus de Lissy Gröner

Amendamentul 68
Alineatul 5

5. subliniază faptul că viitoarea strategie şi acţiunile statelor membre ar trebui să includă 
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prevenirea şi lupta împotriva violenţelor comise de copii, în special la şcoală, sau în 
alte părţi, prin utilizarea campaniilor de educaţie civică şi prin sensibilizarea 
corespunzătoare a părinţilor, educatorilor şi personalului medical;

Or. de

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 69
Alineatul 5a (nou)

5a. invită statele membre să pună mai mult accent pe responsabilitatea mass-media şi a 
prestatorilor de servicii Internet în combaterea tuturor formelor de violenţă 
împotriva copiilor de ambele sexe, în special prin combaterea răspândirii on-line a 
pornografiei infantile şi a identificării şi eliminării acelora care consumă astfel de 
materiale şi de asemenea prin promovarea conţinutului media care are legătură cu 
drepturile şi demnitatea copiilor;

Or. fr

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 70
Alineatul 5a (nou)

5a. observă tendinţa alarmantă de creştere a delicvenţei juvenile în toate statele membre 
– cu infractorii juvenili şi, în principal, victimele juvenile – fapt care solicită un 
răspuns de politică integrată nu doar la nivel naţional dar şi la nivel comunitar; 
prin urmare recomandă păstrarea unor evidenţe imediate şi sigure ale problemei şi 
în consecinţă întocmirea de planuri pentru un program-cadru integrat la nivel 
comunitar în vederea combinării măsurilor din jurul a trei principii fundamentale: 
prevenire, integrarea socială a infractorilor juvenili şi intervenţia judiciară şi 
extrajudiciară; 

Or. el

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 71
Alineatul 5b (nou)

5b. subliniază faptul că răspunsul eficient solicitat în problema violenţei juvenile şi a 
comportamentului delicvent este acela de a opta pentru măsurile sociale, 
educaţionale şi legale care se concentrează pe reintegrarea socială şi pe reabilitarea 
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infractorului şi a victimei cu implicarea activă a societăţii civile la nivel local şi 
regional; subliniază faptul că prevederea pentru resursele financiare comunitare şi 
naţionale corespunzătoare şi facilităţile moderne acoperite de personalul instruit 
vor fi utile în punerea eficientă în aplicare a acestor măsuri;

Or. el

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 72
Alineatul 5a (nou)

5a. invită statele membre să adopte măsuri eficiente pentru a diminua procentul 
tinerilor care părăsesc şcoala;

Or. en

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 73
Alineatul 5b (nou)

5b. solicită Comisiei şi statelor membre să recunoască că problema a mii de copii ai 
străzii reprezintă o problemă socială serioasă care încalcă dispoziţiile CDC;

Or. en

Amendament depus de Edit Bauer

Amendamentul 74
Alineatul 5c (nou)

5c. invită statele membre să invoce sancţiuni împotriva celor responsabili de coruperea 
copiilor care sunt forţaţi să cerşească;

Or. en
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Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 75
Alineatul 5a (nou)

5a. reaminteşte statelor membre necesitatea respectării imediate a măsurilor europene 
şi internaţionale cu privire la protecţia drepturilor copiilor;

Or. fr

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 76
Alineatul 6

6. recomandă ca viitoarea strategie să acorde o importanţă deosebită în ceea ce priveşte 
asistenţa medicală, psihologică şi socială a fetelor şi băieţilor, victime ale neglijenţei, 
abuzului, maltratării, exploatării şi violenţei directe şi/sau indirecte luând în 
considerare interesul copilului şi genul; aminteşte că lucrările Comisiei ar trebui să 
facă referire la impactul violenţei indirecte asupra bunăstării copiilor şi prevenirea 
acesteia;

Or. de

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 77
Alineatul 6

6. recomandă ca viitoarea strategie să acorde o importanţă deosebită în ceea ce priveşte 
asistenţa medicală, psihologică şi socială a copiilor, victime ale neglijenţei, abuzului, 
exploatării şi violenţei directe şi/sau indirecte luând în considerare interesul copilului 
şi genul; aminteşte că lucrările Comisiei ar trebui să facă referire la impactul violenţei 
indirecte asupra bunăstării copiilor şi prevenirea acesteia;

Or. pl

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 78
Alineatul 6

6. recomandă ca viitoarea strategie să acorde o importanţă deosebită în ceea ce priveşte 
asistenţa medicală, psihologică şi socială a fetelor şi băieţilor, victime ale neglijenţei, 
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abuzului, exploatării şi violenţei directe şi/sau indirecte luând în considerare interesul 
copilului şi genul; aminteşte că lucrările Comisiei ar trebui să facă referire la impactul 
violenţei indirecte asupra bunăstării copiilor şi prevenirea acesteia; subliniază faptul 
că aceste probleme sunt adesea legate de sărăcie şi de excluderea socială din rândul 
familiilor şi că este nevoie de politici sociale noi care să pună mai mult accent pe 
solidaritate în cazul în care se doreşte soluţionarea acestor probleme;

Or. pt

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 79
Alineatul 7

7. solicită ca viitoarea strategie să includă acţiuni de prevenire a violenţelor bazate 
printre altele pe sex, pentru asigurarea eficienţei accesului nediscriminatoriu la 
educaţie, în special prin punerea în aplicare a politicilor active pentru ca anumite 
grupuri şi minorităţi să se bucure de acel drept, precum şi pe campanii de 
sensibilizare privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi în calitate de părinţi, profesori şi 
comunităţi vulnerabile, cu scopul de a permite emanciparea fetelor şi o mai bună 
apărare a drepturilor acestora; invită Comisia să-şi condiţioneze politica de ajutor a 
dezvoltării precum şi acordurile comerciale privind punerea în aplicare a legislaţiilor 
care garantează egalitatea dintre bărbaţi şi femei şi care elimină toate tipurile de 
violenţe împotriva femeilor şi copiilor;

Or. es

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 80
Alineatul 7

7. solicită ca viitoarea strategie să includă acţiuni de prevenire a violenţelor bazate 
printre altele pe sex, pentru (eliminare) campanii de sensibilizare privind egalitatea 
dintre femei şi bărbaţi în calitate de copii, părinţi, educatori şi comunităţi vulnerabile, 
cu scopul de a permite emanciparea fetelor şi o mai bună apărare a drepturilor 
acestora; invită Comisia să-şi condiţioneze politica de ajutor a dezvoltării precum şi 
acordurile comerciale privind punerea în aplicare a legislaţiilor care garantează 
egalitatea dintre bărbaţi şi femei şi care elimină toate tipurile de violenţe împotriva 
femeilor şi copiilor;

Or. fr
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Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 81
Alineatul 7

7. solicită ca viitoarea strategie să includă acţiuni de prevenire a violenţelor bazate 
printre altele pe sex, inter alia, pentru accesul la educaţie şi la campanii de 
sensibilizare privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi în calitate de fete şi băieţi, 
profesori, părinţi şi comunităţi vulnerabile, cu scopul de a permite emanciparea fetelor 
şi o mai bună apărare a drepturilor acestora; invită la promovarea participării active a 
băieţilor şi bărbaţilor; invită Comisia să-şi condiţioneze politica de ajutor a 
dezvoltării precum şi acordurile comerciale privind punerea în aplicare a legislaţiilor 
care garantează egalitatea dintre bărbaţi şi femei şi care elimină toate tipurile de 
violenţe împotriva femeilor şi copiilor;

Or. sv

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 82
Alineatul 7

7. solicită ca viitoarea strategie să includă acţiuni de prevenire a violenţelor bazate 
printre altele pe sex, inter alia, pentru accesul nediscriminatoriu la educaţie şi la 
campanii de sensibilizare privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi în calitate de părinţi 
şi comunităţi vulnerabile, cu scopul de a asigura oportunităţi egale pentru fete şi o 
mai bună apărare a drepturilor acestora; invită Comisia să-şi condiţioneze politica de 
ajutor a dezvoltării precum şi acordurile comerciale privind punerea în aplicare a 
legislaţiilor care garantează egalitatea dintre bărbaţi şi femei şi care elimină toate 
tipurile de violenţe împotriva femeilor şi copiilor;

Or. pl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 83
Alineatul 7a (nou)

7a. încurajează statele membre şi Comisia să promoveze, atât în cadrul Uniunii cât şi în 
afara acesteia, acces egal pentru copiii de ambele sexe la toate nivelurile de educaţie 
şi la îngrijire medicală, cu accent în special pe copiii dezavantajaţi şi pe copiii care 
fac parte din minorităţi sociale şi etnice;

Or. fr
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 84
Alineatul 7b (nou)

7b. invită Comisia, în relaţiile cu ţările terţe, să încurajeze ratificarea tratatelor 
internaţionale privind eradicarea discriminării împotriva femeilor şi să promoveze 
participarea femeilor la viaţa politică, socială şi economică, astfel îmbunătăţind 
bunăstarea copiilor; 

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 85
Alineatul 7a (nou)

7a. încurajează statele membre să aibă ca prioritate includerea în programa şcolară a 
materialelor legate de drepturile omului şi de valorile distribuite care reprezintă 
temelia cetăţeniei democratice;

Or. es

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 86
Alineatul 7a (nou)

7a. subliniază faptul că statele membre trebuie să creeze structuri bine adaptate pentru 
primirea şi protejarea copiilor cei mai vulnerabili din categoriile cele mai expuse la 
risc, precum minorii neînsoţiţi, copiii cu dizabilităţi şi copiii emigranţilor, ai 
solicitanţilor de azil şi ai refugiaţilor,

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 87
Alineatul 8

8. solicită Comisiei să adune date repartizate după sex şi vârstă privind toate tipurile de 
discriminare şi violenţă care vizează copii, pentru integrarea principiului de egalitate 
între femei şi bărbaţi în politicile şi instrumentele viitoarei strategii, inclusiv 
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activităţile Forumului privind Drepturile Copiilor, şi să asigure supravegherea şi 
evaluarea politicilor cu ajutorul „gender budgeting”;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 88
Alineatul 8

8. solicită Comisiei să colecteze date privind cauzele tuturor tipurilor de discriminare şi 
violenţă care vizează copii, pentru integrarea principiului de egalitate între femei şi 
bărbaţi în politicile şi instrumentele viitoarei strategii şi să asigure supravegherea şi 
evaluarea politicilor cu ajutorul „gender budgeting”

Or. pl

Amendament depus de Lissy Gröner

Amendamentul 89
Alineatul 8a (nou)

8a. invită Comisia să întocmească un raport anual cu privire la tinerii din Uniunea 
Europeană; 

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 90
Alineatul 8a (nou)

8a. subliniază posibilitatea ca  produsele vândute în Uniunea Europeană să fi fost 
produse prin munca copiilor; invită Comisia să pună în aplicare un mecanism prin 
care victimele muncii efectuate de copii să poată căuta remedii împotriva 
companiilor europene în cadrul curţilor naţionale de justiţie din statele membre; 
invită Comisia să aplice conform lanţul de aprovizionare şi să ofere mecanisme care 
îl fac răspunzător pe contractorul principal în cazuri de încălcare a Convenţiilor 
ONU privind munca copiilor în lanţul de aprovizionare;

Or. en
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 91
Alineatul 9

9. reaminteşte că eficienţa viitoarei strategii necesită un angajament şi adoptarea de acţiuni 
pe termen lung, coordonarea cu iniţiativele şi politicile naţionale şi cu drepturile 
internaţionale ale copiilor precum şi susţinerea participanţilor în cauză şi anume a 
organizaţiilor neguvernamentale şi a asociaţiilor educaţionale şi de părinţi,

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 92
Alineatul 9

9. reaminteşte că eficienţa viitoarei strategii necesită un angajament şi adoptarea de 
acţiuni pe termen lung, supravegherea eficientă şi atentă a punerii în aplicare a 
drepturilor copiilor prin dezvoltarea indicatorilor şi implicarea organizaţiilor 
neguvernamentale, coordonarea cu iniţiativele şi politicile naţionale şi susţinerea 
participanţilor în cauză şi anume a organizaţiilor neguvernamentale; 

Or. en

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 93
Alineatul 9

9. reaminteşte că eficienţa viitoarei strategii necesită un angajament şi adoptarea de 
acţiuni pe termen lung, susţinută de coordonarea cu iniţiativele şi politicile naţionale 
şi supravegheată de participanţii în cauză şi anume a organizaţiilor neguvernamentale; 

Or. nl

Amendament depus de Zita Gurmai

Amendamentul 94
Alineatul 9a (nou)

9a. îndeamnă statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura calitatea 
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unităţilor de îngrijire medicală, deoarece aceste unităţi oferă copiilor o bază solidă 
pentru viitorul acestora, în timp ce aceasta este în avantajul părinţilor, în special în 
ceea ce priveşte volumul de muncă al mamelor. În schimb acest lucru contribuie la 
scăderea gradului de sărăcie la femei şi ulterior la copii;  

Or. hu

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 95
Alineatul 9a (nou)

9a. invită Consiliul şi Comisia să numească un Ombudsman pentru copii sau o altă 
structură independentă, însărcinată cu îmbunătăţirea vieţii copiilor şi care este 
accesibilă publicului, inclusiv prin birourile locale;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 96
Alineatul 9b (nou)

9b. arată că obezitatea reprezintă o problemă îngrijorătoare aflată în creştere în special 
în rândul copiilor din Europa; subliniază faptul că estimările arată că mai mult de 
21 de milioane de copii sunt supraponderali în UE, iar acest număr este în creştere 
cu 400 000 în fiecare an; invită Comisia să înainteze propuneri pentru 
reglementarea publicităţii agresive şi înşelătoare şi pentru îmbunătăţirea 
dispoziţiilor pentru etichetarea nutritivă a alimentelor procesate în vederea 
soluţionării problemei obezităţii care ia amploare;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 97
Alineatul 9c (nou)

9c. invită statele membre să analizeze cum să protejeze mai bine tinerii de violenţa din 
media şi dacă pedepsele pentru neasigurarea protecţiei trebuie să fie mai stricte; 

Or. de
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Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 98
Alineatul 9d (nou)

9d. invită Comisia şi statele membre să-şi intensifice eforturile de combatere a daunelor 
cauzate de consumul de alcool la femei şi copii, prin 
a) furnizarea de informaţii detaliate femeilor în ceea ce priveşte afecţiunile fetale 

cauzate de alcool, 
b) oferirea de servicii şi asistenţă  medicală pentru femeile alcoolice pe toată 

durata sarcinii precum şi pentru femeile şi copiii care fac parte in familii care 
au avut probleme cu alcoolul şi cu abuzul de alte substanţe  

c) introducerea unor reglementări stricte privind publicitatea legată de băuturile 
alcoolice şi de sponsorizarea evenimentelor sportive de către companiile din 
industria alcoolului, sub forma unor interdicţii a spoturilor publicitare între 
orele 6 şi 21 şi prin interzicerea publicităţii la alcool care să includă copii 
(jocuri pe calculator, benzi desenate), astfel încât să comunice o imagine 
pozitivă copiilor despre alcool şi 

d) interzicerea băuturilor alcoolice care în concepţia copiilor nu sunt foarte 
diferite faţă de dulciuri sau jucării deoarece aceştia nu pot face diferenţa între 
băuturile alcoolice şi nealcoolice;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 99
Alineatul 9e (nou)

9e. invită Comisia şi statele membre să faciliteze organizarea unei reuniuni la nivel 
înalt a copiilor ca prim pas în punerea în aplicare a drepturilor copiilor în UE;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 100
Alineatul 9f (nou)

9f. salută introducerea Ombudsmanilor  pentru copii şi invită toate statele membre să 
faciliteze această introducere la nivel naţional şi local;

Or. en
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Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 101
Alineatul 9g (nou)

9g. invită la inversarea sarcinii legale a probei astfel încât substanţele dăunătoare 
sănătăţii să fie interzise în mediul copiilor, precum şi:
- toate valorile limită existente şi viitoare să fie stabilite luând în considerare copii 

mici /sugarii, 
- cercetarea şi evaluarea efectelor mediului înconjurător asupra sistemelor 

hormonale, neurologice, psihologice şi imunitare, 
- introducerea testelor de personalitate pentru copii în sistematizarea oraşelor şi a 

transportului,  
- etichetarea pozitivă a jucăriilor importate care nu sunt produse prin munca 

copiilor;

Or. de


