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Amendement 1
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het externe optreden 
van de EU wat betreft de rechten van het 
kind op de waarden en beginselen zou 
moeten steunen zoals geformuleerd in de 
Universele Verklaring van de rechten van 
de mens, met name in de artikelen 3, 16, 
18, 23, 25, 26 en 29;

1. herinnert eraan dat het externe optreden 
van de EU wat betreft de rechten van het 
kind op de waarden en beginselen zou 
moeten steunen zoals geformuleerd in de 
Universele Verklaring van de rechten van 
de mens, met name in de artikelen 3, 16, 
18, 23, 25, 26 en 29, en het VN-Verdrag 
inzake de rechten van het kind en de 
daarbij behorende facultatieve 
protocollen;

Or. en

Amendement 2
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het externe optreden 
van de EU wat betreft de rechten van het 
kind op de waarden en beginselen zou 
moeten steunen zoals geformuleerd in de 
Universele Verklaring van de rechten van 
de mens, met name in de artikelen 3, 16, 
18, 23, 25, 26 en 29;

1. herinnert eraan dat het externe optreden 
van de EU wat betreft de rechten van het 
kind op de waarden en beginselen zou 
moeten steunen zoals geformuleerd in de 
Universele Verklaring van de rechten van 
de mens, met name in de artikelen 3, 16, 
18, 23, 25, 26 en 29, en het VN-Verdrag 
inzake de rechten van het kind;

Or. pt

Amendement 3
Claire Gibault

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. veroordeelt alle gevallen van 
mishandeling van kinderen, ook binnen 
het gezin, en wijst erop dat kinderen 
wereldwijd de belangrijkste slachtoffers 
van allerlei vormen van misbruik zijn; 
onderstreept dat er dus dringender dan 
ooit doortastend tegen deze plaag moet 
worden opgetreden;

Or. fr

Amendement 4
Claire Gibault

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om de strijd tegen kinderarbeid op te 
voeren in landen waar zij om 
economische redenen of om te kunnen 
overleven gedwongen zijn te werken; wijst 
erop dat de moeilijke, ontoelaatbare en 
gevaarlijke omstandigheden waarin deze 
kinderen zich bevinden niet alleen hun 
kwetsbaarheid ten opzichte van 
volwassenen vergroten, maar ook het 
meest nadelige effect ervan nog 
versterken, met name het feit dat zij 
hierdoor niet naar school kunnen gaan;

Or. fr

Amendement 5
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat bij alle maatregelen ter 
bescherming van de rechten van het kind 
de prioritaire plaats van ouders en naaste 

2. benadrukt dat bij alle maatregelen ter 
bescherming van de rechten van het kind 
de prioritaire plaats van ouders en naaste 
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familie van het kind moet worden 
gerespecteerd;

familie van het kind moet worden 
gerespecteerd; pleit voor een uitbreiding 
van de wetgeving die de rol en de positie 
van het gezin versterkt;

Or. pl

Amendement 6
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat bij alle maatregelen ter 
bescherming van de rechten van het kind 
de prioritaire plaats van ouders en naaste 
familie van het kind moet worden 
gerespecteerd;

2. benadrukt dat bij alle maatregelen ter 
bescherming van de rechten van het kind 
de prioritaire plaats van ouders en naaste 
familie van het kind moet worden 
gerespecteerd, alsook die van voogden of 
degenen die als hoofdverantwoordelijke 
voor het kind zorgen;

Or. en

Amendement 7
Lissy Gröner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat bij alle maatregelen ter 
bescherming van de rechten van het kind 
de prioritaire plaats van ouders en naaste 
familie van het kind moet worden 
gerespecteerd;

2. benadrukt dat bij alle maatregelen ter 
bescherming van de rechten van het kind 
de prioritaire plaats van ouders en naaste 
familie van het kind moet worden 
gerespecteerd, maar in de eerste plaats de 
positie van moeders moet worden 
verbeterd;

Or. de

Amendement 8
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de noodzaak om het VN -
Verdrag inzake de bescherming van de 
rechten van alle migrerende werknemers 
en hun gezinsleden na te leven teneinde 
zo de rechten van kinderen van 
migrantenfamilies te garanderen;

Or. pt

Amendement 9
Claire Gibault

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst er echter op dat het in 
bepaalde gevallen in het belang van het 
kind kan zijn om tijdelijk van zijn gezin 
gescheiden te worden wanneer er thuis 
problemen zijn, op voorwaarde dat het om 
een beschermingsmaatregel gaat, met 
name in het geval van ouders met 
psychosociale of psychiatrische 
problemen, huiselijk geweld, 
mishandeling en seksueel misbruik;

Or. fr

Amendement 10
Claire Gibault

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat het belang van het 
kind zwaarder moet wegen dan iedere 
andere overweging en dat daarom niet 
alleen naar de meest geschikte 
oplossingen voor vondelingen en wezen 
moet worden gezocht, maar ook moet 
worden nagedacht over de noodzaak om 
deze kinderen, die veel emotioneel en 
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psychologisch leed hebben gekend, op te 
vangen in adoptiegezinnen buiten hun 
land van herkomst wanneer in eigen land 
geen oplossing kan worden gevonden;

Or. fr

Amendement 11
Claire Gibault

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegenover kinderen: fysiek, psychologisch 
of seksueel geweld, geboorteregeling op 
basis van geslacht, slavernij, smokkel of 
handel in kinderen of hun organen, 
kinderpornografie, kinderprostitutie, 
pedofilie, maar ook extreme armoede of 
hongersnood en gewapende conflicten;

3. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegenover kinderen: fysiek, psychologisch 
of seksueel geweld, betrokkenheid van 
kinderen bij gewapende conflicten, 
slavernij, smokkel of handel in kinderen of 
hun organen, kinderpornografie, 
kinderprostitutie, pedofilie en alle vormen 
van geweld die verband houden met 
extreme armoede, als gevolg waarvan ze 
geen toegang hebben tot 
basisgezondheidszorg, hun lichamelijke 
en geestelijke ontwikkeling wordt 
ondermijnd, ze het slachtoffer worden van 
ondervoeding en honger moeten lijden; 
verzet zich tegen discriminatie op basis 
van de erfelijke eigenschappen van 
mannen en vrouwen, die in sommige 
landen steeds vaker voorkomt;

Or. fr

Amendement 12
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegenover kinderen: fysiek, psychologisch 
of seksueel geweld, geboorteregeling op 
basis van geslacht, slavernij, smokkel of 
handel in kinderen of hun organen, 

3. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegenover kinderen: fysiek, psychologisch,
seksueel of structureel geweld, 
geboorteregeling op basis van geslacht, 
slavernij, smokkel of handel in kinderen of 
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kinderpornografie, kinderprostitutie, 
pedofilie, maar ook extreme armoede of 
hongersnood en gewapende conflicten;

hun organen, kinderpornografie, 
kinderprostitutie, pedofilie, maar ook 
extreme armoede of hongersnood en 
gewapende conflicten;

Or. en

Amendement 13
Lissy Gröner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. veroordeelt alle vormen van geweld
tegenover kinderen: fysiek, psychologisch 
of seksueel geweld, geboorteregeling op 
basis van geslacht, slavernij, smokkel of 
handel in kinderen of hun organen, 
kinderpornografie, kinderprostitutie, 
pedofilie, maar ook extreme armoede of 
hongersnood en gewapende conflicten;

3. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegenover kinderen: fysiek, psychologisch 
of seksueel geweld, geboorteregeling op 
basis van geslacht, slavernij, smokkel of 
handel in kinderen of hun organen, 
kinderpornografie, kinderprostitutie, 
pedofilie, maar ook extreme armoede of 
hongersnood en gewapende conflicten en 
roept de Commissie op werk te maken van 
een hulpprogramma en psychologische 
bijstand voor kinderen die bij 
massaverkrachtingen verwekt zijn en voor 
hun moeders;

Or. de

Amendement 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegenover kinderen: fysiek, psychologisch 
of seksueel geweld, geboorteregeling op 
basis van geslacht, slavernij, smokkel of
handel in kinderen of hun organen, 
kinderpornografie, kinderprostitutie, 
pedofilie, maar ook extreme armoede of
hongersnood en gewapende conflicten;

3. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegenover kinderen: fysiek, psychologisch 
of seksueel geweld, geboorteregeling op 
basis van geslacht, slavernij, smokkel, 
uitbuiting door kinderarbeid, handel in 
kinderen of hun organen, 
kinderpornografie, kinderprostitutie, 
pedofilie, maar ook extreme armoede,
hongersnood en gewapende conflicten;
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Or. fr

Amendement 15
Claire Gibault

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht het absoluut noodzakelijk te 
eisen dat ieder kind, waar ook ter wereld, 
vanaf zijn geboorte een identiteit heeft;

Or. fr

Amendement 16
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. veroordeelt in het bijzonder de 
specifieke schendingen van de rechten van 
vrouwen en meisjes, zoals de zogenaamde 
"eerdelicten", gedwongen huwelijken en
genitale verminkingen, die op geen enkele 
wijze gerechtvaardigd of getolereerd 
kunnen worden;

4. veroordeelt in het bijzonder de 
specifieke schendingen van de rechten van 
vrouwen en meisjes, zoals de zogenaamde 
"eerdelicten", gedwongen huwelijken,
genitale verminkingen en andere 
schadelijke traditionele gebruiken die op 
geen enkele wijze gerechtvaardigd of 
getolereerd kunnen worden;

Or. en

Amendement 17
Lissy Gröner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. veroordeelt in het bijzonder de 
specifieke schendingen van de rechten van 
vrouwen en meisjes, zoals de zogenaamde 
"eerdelicten", gedwongen huwelijken en 
genitale verminkingen, die op geen enkele 

4. veroordeelt in het bijzonder de 
specifieke schendingen van de rechten van 
vrouwen en meisjes, zoals de zogenaamde 
"eerdelicten", gedwongen huwelijken en 
genitale verminkingen, die op geen enkele 
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wijze gerechtvaardigd of getolereerd 
kunnen worden;

wijze gerechtvaardigd of getolereerd 
kunnen worden en verlangt dat er meer 
inspanningen worden geleverd om de 
toegang van meisjes tot onderwijs te 
verbeteren; wijst er in dit verband op dat 
onderwijs een belangrijk instrument is om 
hen beter tegen uitbuiting te beschermen;

Or. de

Amendement 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de problemen 
waarmee jonge meisjes worden 
geconfronteerd beter moeten worden 
aangepakt en stelt in dat verband voor om 
in een allesomvattende opleiding te 
voorzien, die niet alleen aandacht heeft 
voor algemene vorming, maar hen ook 
beter leert omgaan met problemen uit het 
dagelijks leven en problemen die in tijden 
van crisis de kop opsteken;

Or. fr

Amendement 19
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de staten die ontwikkelingshulp 
ontvangen of verlenen op in alle onderlinge 
contacten systematisch een 
gezondheidsclausule te verwerken ter 
bescherming van kinderen die getroffen 
worden door extreme armoede, 
longontsteking, diarree of malaria, 
aangezien deze ziekten de grootste 
doodsoorzaak bij kinderen in 
ontwikkelingslanden zijn;

5. roept de staten die ontwikkelingshulp 
ontvangen of verlenen op in alle onderlinge 
contacten systematisch een 
gezondheidsclausule te verwerken ter 
bescherming van kinderen die getroffen 
worden door extreme armoede en 
ondervoeding, longontsteking, diarree of 
malaria, aangezien deze ziekten de grootste 
doodsoorzaak bij kinderen in 
ontwikkelingslanden zijn; roept de EC op 
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om meer financiële steun toe te kennen 
voor kindgerelateerde 
gezondheidsprioriteiten in programma's 
voor ontwikkelingssamenwerking;

Or. en

Amendement 20
Lissy Gröner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de staten die ontwikkelingshulp 
ontvangen of verlenen op in alle onderlinge 
contacten systematisch een 
gezondheidsclausule te verwerken ter 
bescherming van kinderen die getroffen 
worden door extreme armoede, 
longontsteking, diarree of malaria, 
aangezien deze ziekten de grootste 
doodsoorzaak bij kinderen in 
ontwikkelingslanden zijn;

5. roept de staten die ontwikkelingshulp
ontvangen of verlenen op in alle onderlinge 
contacten systematisch een 
gezondheidsclausule te verwerken ter 
bescherming van kinderen die getroffen 
worden door extreme armoede, 
longontsteking, diarree of malaria, 
aangezien deze ziekten de grootste 
doodsoorzaak bij kinderen in 
ontwikkelingslanden zijn en verzoekt hen 
hierbij voor een genderspecifieke aanpak 
te kiezen om een antwoord te bieden op de 
meervoudige discriminatie van vrouwen 
en meisjes;

Or. de

Amendement 21
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de EU op om vastberaden 
verder te werken aan het elimineren van 
alle vormen van discriminatie van meisjes 
(vanaf het moment van conceptie), en 
adequate middelen te reserveren voor het 
corrigeren van de uit deze discriminatie 
voortvloeiende asymmetrieën;

Or. en
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Amendement 22
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt er bij de Europese Unie op 
aan om in het kader van 
hulpprogramma's en de dialoog met de 
partnerlanden over het beleid prioriteit te 
verlenen aan het recht op onderwijs 
(vooral voor meisjes); benadrukt het 
belang van de bestrijding van de nog 
steeds bestaande discriminatie binnen 
arme gezinnen die geen schoolgeld voor 
al hun kinderen kunnen betalen en 
daarom alleen de jongens naar school 
sturen, ten koste van het onderwijs aan de 
meisjes;

Or. en

Amendement 23
Edit Bauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op om in het 
EU-ontwikkelingsbeleid te wijzen op het 
belang en de noodzaak van de 
geboorteregistratie van alle kinderen in 
derde landen, en in hulpprogramma’s de 
eis op te nemen dat de geboorte van elk 
kind geregistreerd wordt;

Or. en

Amendement 24
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de verantwoordelijke 
humanitaire en internationale 
hulporganisaties op ervoor te zorgen dat 
de nodige middelen en de steun die 
kinderen toekomt daadwerkelijk bij hen 
terechtkomen en niet worden verspild;

Or. pl

Amendement 25
Lissy Gröner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vestigt de aandacht op de bijzonder 
moeilijke situatie van kinderen met hiv en 
aids, alsook van kinderen die ten gevolge 
van aids wezen zijn geworden; veroordeelt 
in het bijzonder verkrachtingen van 
vrouwen en meisjes die geïnspireerd zijn 
op de overtuiging dat geslachtsverkeer 
met een meisje dat nog maagd is aids zou 
kunnen genezen en vraagt dat er gebruik 
wordt gemaakt van lokale 
voorlichtingscampagnes om deze foute 
veronderstelling uit de wereld te helpen en 
zo in de eerste plaats meisjes beter te 
beschermen.

Or. de
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