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Módosítás 1
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
külső gyermekjogi stratégiáját az emberi 
jogok egyetemes nyilatkozatában, 
nevezetesen annak 3., 16., 18., 23., 25., 26. 
és 29. cikkében lefektetett értékekre és 
elvekre kell alapozni;

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
külső gyermekjogi stratégiáját az emberi 
jogok egyetemes nyilatkozatában, 
nevezetesen annak 3., 16., 18., 23., 25., 26. 
és 29. cikkében, valamint a gyermekek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményben és 
annak kiegészítő jegyzőkönyveiben
lefektetett értékekre és elvekre kell 
alapozni;

Or. en

Módosítás 2
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
külső gyermekjogi stratégiáját az emberi 
jogok egyetemes nyilatkozatában, 
nevezetesen annak 3., 16., 18., 23., 25., 26. 
és 29. cikkében lefektetett értékekre és 
elvekre kell alapozni;

1. Emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
külső gyermekjogi stratégiáját az emberi 
jogok egyetemes nyilatkozatában, 
nevezetesen annak 3., 16., 18., 23., 25., 26. 
és 29. cikkében, valamint a gyermekek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményben 
lefektetett értékekre és elvekre kell 
alapozni;

Or. pt

Módosítás 3
Claire Gibault

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. elítéli a gyermekekkel szembeni rossz 
bánásmód minden formáját, ideértve a 
családon belüli rossz bánásmódot is, és 
emlékeztet arra, hogy a világban számos 
visszaélésnek a gyermekek a legelső 
áldozatai; hangsúlyozza, hogy sosem volt 
ennyire sürgető, hogy átütő erejű 
intézkedéseket hajtsanak végre az e csapás 
elleni küzdelem érdekében;

Or. fr

Módosítás 4
Claire Gibault

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. külön kiemeli annak szükségességét, 
hogy fokozzák a gyermekmunka elleni 
küzdelmet azokban az országokban, 
amelyekben gazdasági okok és a túlélés 
miatt a gyermekek erre kényszerülnek; 
emlékeztet arra, hogy e helyzet nehéz, 
tűrhetetlen és veszélyes körülményei azon 
túl, hogy növelik a gyermekeknek a 
felnőttekkel szembeni sebezhetőségét,  fel 
is gyorsítják a legrosszabb hatást, amely 
továbbra is az iskolázatlanság;

Or. fr

Módosítás 5
Urszula Krupa

Véleménytervezet
2 bekezdés



AM\757220HU.doc 5/15 PE416.548v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
jogainak érvényesülését előmozdító 
minden fellépés során tiszteletben kell 
tartani a gyermek szüleinek és közvetlen 
családi körének kiemelt helyét;

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
jogainak érvényesülését előmozdító 
minden fellépés során tiszteletben kell 
tartani a gyermek szüleinek és közvetlen 
családi körének kiemelt helyét; 
nyomatékosan kéri a család szerepének és 
pozíciójának megerősítésére irányuló 
törvényhozás fokozását; 

Or. pl

Módosítás 6
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
jogainak érvényesülését előmozdító 
minden fellépés során tiszteletben kell 
tartani a gyermek szüleinek és közvetlen 
családi körének kiemelt helyét;

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
jogainak érvényesülését előmozdító 
minden fellépés során tiszteletben kell 
tartani a gyermek szüleinek és közvetlen 
családi körének, valamint elsődleges 
gondozóinak és gyámjainak kiemelt 
helyét;

Or. en

Módosítás 7
Lissy Gröner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
jogainak érvényesülését előmozdító 
minden fellépés során tiszteletben kell 
tartani a gyermek szüleinek és közvetlen 

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
jogainak érvényesülését előmozdító 
minden fellépés során tiszteletben kell 
tartani a gyermek szüleinek és közvetlen 
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családi körének kiemelt helyét; családi körének kiemelt helyét, és 
különösen az anyák helyének javítását;

Or. de

Módosítás 8
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a migráns 
munkavállalók és családtagjaik
védelméről szóló ENSZ egyezmény 
betartásának szükségességét, a migráns 
családok gyermekeinek jogvédelme 
érdekében;

Or. pt

Módosítás 9
Claire Gibault

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet ugyanakkor arra, hogy a 
családjában nehéz helyzetben lévő 
gyermek érdeke lehet, hogy pillanatnyilag 
eltávolítsák onnan, ha ez védőintézkedést 
jelent, különösen a szülők pszichoszociális 
vagy pszichiátriai problémái, családon 
belüli erőszak, rossz bánásmód vagy 
szexuális visszaélés esetén;

Or. fr
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Módosítás 10
Claire Gibault

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a gyermek 
mindenekfelett álló érdekének meg kell 
előznie minden más megfontolást, és 
ebből következően meg kell keresni az 
elhagyott vagy elárvult gyermekeknek 
leginkább megfelelő megoldásokat, 
valamint gondolkodni kell annak 
szükségességéről, hogy nagy érzelmi és 
pszichikai veszélyben lévő gyermekek 
számára a származási országukon kívül 
találhassanak befogadó családot, ha 
semmilyen nemzeti megoldást nem 
találtak;

Or. fr

Módosítás 11
Claire Gibault

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak 
minden formáját: a testi és lelki 
bántalmazást, a szexuális visszaélést, a 
szelektív, nemi alapú 
terhességmegszakítást, a rabszolgaságot, a 
gyermekek vagy szerveik kereskedelmét 
vagy értékesítését, a gyermekpornográfiát, 
a gyermekprostitúciót, a pedofíliát, 
valamint a rendkívüli szegénységet, 
éhínséget, és a fegyveres konfliktusokat;

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak 
minden formáját: a testi és lelki 
bántalmazást, a szexuális visszaélést, a 
fegyveres konfliktusokban való 
részvételüket, a rabszolgaságot, a 
gyermekek vagy szerveik kereskedelmét 
vagy értékesítését, a gyermekpornográfiát, 
a gyermekprostitúciót, a pedofíliát, és az 
erőszak valamennyi formáját,amely a 
rendkívüli szegénységhez kapcsolódik, 
megfosztja a gyermekeket az 
egészségükhöz szükséges alapvető 
ellátásoktól, árt a testi és lelki 
fejlődésüknek, alultápláltságnak és 
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éhínségnek teszi ki őket; elítéli a nemhez 
kapcsolódó eugenikai megkülönböztetést, 
amely egyre gyakoribb egyes 
országokban;

Or. fr

Módosítás 12
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak 
minden formáját: a testi és lelki 
bántalmazást, a szexuális visszaélést, a 
szelektív, nemi alapú 
terhességmegszakítást, a rabszolgaságot, a 
gyermekek vagy szerveik kereskedelmét 
vagy értékesítését, a gyermekpornográfiát, 
a gyermekprostitúciót, a pedofíliát, 
valamint a rendkívüli szegénységet, 
éhínséget, és a fegyveres konfliktusokat;

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak 
minden formáját: a testi és lelki 
bántalmazást, a szexuális visszaélést és a 
strukturális erőszakot, a szelektív, nemi 
alapú terhességmegszakítást, a 
rabszolgaságot, a gyermekek vagy szerveik 
kereskedelmét vagy értékesítését, a 
gyermekpornográfiát, a 
gyermekprostitúciót, a pedofíliát, valamint 
a rendkívüli szegénységet, éhínséget, és a 
fegyveres konfliktusokat;

Or. en

Módosítás 13
Lissy Gröner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak 
minden formáját: a testi és lelki 
bántalmazást, a szexuális visszaélést, a 
szelektív, nemi alapú 
terhességmegszakítást, a rabszolgaságot, a 
gyermekek vagy szerveik kereskedelmét 
vagy értékesítését, a gyermekpornográfiát, 

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak 
minden formáját: a testi és lelki 
bántalmazást, a szexuális visszaélést, a 
szelektív, nemi alapú 
terhességmegszakítást, a rabszolgaságot, a 
gyermekek vagy szerveik kereskedelmét 
vagy értékesítését, a gyermekpornográfiát, 
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a gyermekprostitúciót, a pedofíliát, 
valamint a rendkívüli szegénységet, 
éhínséget, és a fegyveres konfliktusokat;

a gyermekprostitúciót, a pedofíliát, 
valamint a rendkívüli szegénységet, 
éhínséget, és a fegyveres konfliktusokat, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre
segélyprogramot és nyújtson pszichológiai 
segítséget a tömeges megerőszakolások 
során nemzett gyermekek és anyáik 
számára;

Or. de

Módosítás 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak 
minden formáját: a testi és lelki 
bántalmazást, a szexuális visszaélést, a 
szelektív, nemi alapú 
terhességmegszakítást, a rabszolgaságot, a 
gyermekek vagy szerveik kereskedelmét 
vagy értékesítését, a gyermekpornográfiát, 
a gyermekprostitúciót, a pedofíliát, 
valamint a rendkívüli szegénységet, 
éhínséget, és a fegyveres konfliktusokat;

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak 
minden formáját: a testi és lelki 
bántalmazást, a szexuális visszaélést, a 
szelektív, nemi alapú 
terhességmegszakítást, a rabszolgaságot, a 
munkán keresztül folytatott  
kizsákmányolásukat, a gyermekek vagy 
szerveik kereskedelmét vagy értékesítését, 
a gyermekpornográfiát, a 
gyermekprostitúciót, a pedofíliát, valamint 
a rendkívüli szegénységet, éhínséget, és a 
fegyveres konfliktusokat;

Or. fr

Módosítás 15
Claire Gibault

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy feltétlenül 
kötelezővé kell tenni, hogy a világon 
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minden gyermek a születésétől kezdve 
rendelkezzen személyazonossággal;

Or. fr

Módosítás 16
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. különösképp elítéli a nők és fiatal lányok 
jogainak megsértését, az olyan eseteket, 
mint az úgynevezett becsületbeli 
bűncselekmények, a kényszerházasság és a 
nemi csonkítás, amelyeket soha semmilyen 
körülmény nem tesz indokolttá vagy 
elfogadhatóvá;

4. különösképp elítéli a nők és fiatal lányok 
jogainak megsértését, az olyan eseteket, 
mint az úgynevezett becsületbeli 
bűncselekmények, a kényszerházasság, a 
nemi csonkítás és az egyéb káros 
hagyományos gyakorlatok, amelyeket 
soha semmilyen körülmény nem tesz 
indokolttá vagy elfogadhatóvá;

Or. en

Módosítás 17
Lissy Gröner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. különösképp elítéli a nők és fiatal lányok 
jogainak megsértését, az olyan eseteket, 
mint az úgynevezett becsületbeli 
bűncselekmények, a kényszerházasság és a 
nemi csonkítás, amelyeket soha semmilyen 
körülmény nem tesz indokolttá vagy 
elfogadhatóvá;

4. különösképp elítéli a nők és fiatal lányok 
jogainak megsértését, az olyan eseteket, 
mint az úgynevezett becsületbeli 
bűncselekmények, a kényszerházasság és a 
nemi csonkítás, amelyeket soha semmilyen 
körülmény nem tesz indokolttá vagy 
elfogadhatóvá, és követeli a lányok 
oktatáshoz való jobb hozzáférését célzó 
erőfeszítések megerősítését; ezzel 
összefüggésben rámutat arra, hogy az 
oktatás fontos lépés a kizsákmányolás 
elleni védelemben;
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Or. de

Módosítás 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy jobban foglalkozzanak azokkal a 
problémákkal, amelyekkel a fiatal 
lányoknak kell szembenézniük, és 
javasolja ennek érdekében, hogy 
részesüljenek átfogó oktatásban, amely 
magában foglalja az általános 
műveltséget, de a mindennapi élet 
problémáinak jobb kezelését is, mint 
például a válságos időszakban felmerülő 
problémák;

Or. fr

Módosítás 19
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a fejlesztési támogatásokban 
részesülő vagy ilyen támogatásokat nyújtó 
államokat, hogy minden közös 
dokumentumukba következetesen 
foglaljanak bele egy egészségügyi cikket a 
gyermekek védelméről, akik a rendkívüli 
szegénység, a tüdőgyulladás, a hasmenéses 
megbetegedések vagy a malária áldozatai, 
amelyek a legnagyobb mértékben felelősek 
a gyermekek halálozásáért a fejlődő 
országokban.

5. felhívja a fejlesztési támogatásokban 
részesülő vagy ilyen támogatásokat nyújtó 
államokat, hogy minden közös 
dokumentumukba következetesen 
foglaljanak bele egy egészségügyi cikket a 
gyermekek védelméről, akik a rendkívüli 
szegénység és alultápláltság, a 
tüdőgyulladás, a hasmenéses 
megbetegedések vagy a malária áldozatai, 
amelyek a legnagyobb mértékben felelősek 
a gyermekek halálozásáért a fejlődő 
országokban; felszólítja az EK-t, hogy a 
fejlesztési együttműködési programokban 
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fokozza a gyermekekkel kapcsolatos 
egészségügyi prioritások pénzügyi 
támogatását;

Or. en

Módosítás 20
Lissy Gröner

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a fejlesztési támogatásokban 
részesülő vagy ilyen támogatásokat nyújtó 
államokat, hogy minden közös 
dokumentumukba következetesen 
foglaljanak bele egy egészségügyi cikket a 
gyermekek védelméről, akik a rendkívüli 
szegénység, a tüdőgyulladás, a hasmenéses 
megbetegedések vagy a malária áldozatai, 
amelyek a legnagyobb mértékben felelősek 
a gyermekek halálozásáért a fejlődő 
országokban.

5. felhívja a fejlesztési támogatásokban 
részesülő vagy ilyen támogatásokat nyújtó 
államokat, hogy minden közös 
dokumentumukba következetesen 
foglaljanak bele egy egészségügyi cikket a 
gyermekek védelméről, akik a rendkívüli 
szegénység, a tüdőgyulladás, a hasmenéses 
megbetegedések vagy a malária áldozatai, 
amelyek a legnagyobb mértékben felelősek 
a gyermekek halálozásáért a fejlődő 
országokban, és hogy ennek során 
kövessenek nemi szempontból is érzékeny 
megközelítést a nők és lányok többszörös 
megkülönböztetésének figyelembevétele 
érdekében;

Or. de

Módosítás 21
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja az EU-t, hogy szilárdan 
folytassa a lányok elleni 
megkülönböztetés valamennyi formájának 
felszámolását (a fogantatástól kezdve), és 
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vállaljon kötelezettséget megfelelő 
forrásokra az ezt követő aszimmetriák 
áthidalása céljából;

Or. en

Módosítás 22
Ana Maria Gomes

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sürgeti az Európai Uniót, hogy a 
segélyprogramokban és a 
partnerországokkal folytatott politikai 
párbeszédben kezelje prioritásként az 
oktatáshoz való jogot, különösen a 
lánygyermekek esetében; hangsúlyozza a 
tartós megkülönböztetés elleni küzdelem 
szükségességét a szegény családokban, 
amelyek nem tudják összes gyermekük 
iskolai díját kifizetni, és a lányokat 
hátrányba hozva a fiúk iskoláztatását 
választják;

Or. en

Módosítás 23
Bauer Edit

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
fejlesztéspolitikájában hangsúlyozza 
valamennyi harmadik országban minden 
gyermek születéskori nyilvántartásba 
vételének fontosságát és szükségességét, 
és hogy segélyprogramjait kapcsolja össze 
minden gyermek születéskori kötelező 
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nyilvántartásba vételének 
követelményével;

Or. en

Módosítás 24
Urszula Krupa

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. nyomatékosan kéri a humanitárius 
szervezeteket és a támogatások 
odaítéléséért felelős nemzetközi 
szervezeteket, hogy biztosítsák a megfelelő 
segítség és a szükséges eszközök tényleges 
eljutását a gyermekekhez, és hogy ezeket 
ne pazarolják el;

Or. pl

Módosítás 25
Lissy Gröner

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat a HIV-fertőzött és AIDS-
beteg gyermekek, valamint az AIDS-árvák 
különösen nehéz helyzetére; különösen 
elítéli a nők és lányok megerőszakolását, 
amely azon a hiedelmen alapul, hogy egy 
szűzzel való közösülés meggyógyítja az 
AIDS-t, és szorgalmazza, hogy helyi 
felvilágosító kampányokkal szüntessék 
meg ezt a tévhitet, és ezzel jobban védjék 
különösen a lányokat.

Or. de
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