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Poprawka 1
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że działania zewnętrzne 
Unii Europejskiej w zakresie praw dziecka 
powinny opierać się na wartościach i
zasadach zdefiniowanych w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, w
szczególności w art. 3, 16, 18, 23, 25 i 29;

1. przypomina, że działania zewnętrzne 
Unii Europejskiej w zakresie praw dziecka 
powinny opierać się na wartościach i
zasadach zdefiniowanych w Powszechnej 
deklaracji praw człowieka, w
szczególności w art. 3, 16, 18, 23, 25 i 29, 
jak również w Konwencji ONZ o prawach 
dziecka i w jej protokołach 
fakultatywnych;

Or. en

Poprawka 2
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że działania zewnętrzne 
Unii Europejskiej w zakresie praw dziecka 
powinny opierać się na wartościach i
zasadach zdefiniowanych w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, w
szczególności w art. 3, 16, 18, 23, 25 i 29;

1. przypomina, że działania zewnętrzne 
Unii Europejskiej w zakresie praw dziecka 
powinny opierać się na wartościach i
zasadach zdefiniowanych w Powszechnej 
deklaracji praw człowieka, w
szczególności w art. 3, 16, 18, 23, 25 i 29, 
jak również w Konwencji ONZ o prawach 
dziecka;

Or. pt

Poprawka 3
Claire Gibault

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. potępia wszelkie akty znęcania się nad 
dziećmi, w tym akty popełniane w
rodzinie, i przypomina, że dzieci na całym 
świecie jako pierwsze padają ofiarą 
licznych nadużyć; podkreśla, że w tej 
sytuacji skuteczne przeciwdziałanie tej 
pladze staje się kwestią jeszcze pilniejszą
niż kiedykolwiek wcześniej;

Or. fr

Poprawka 4
Claire Gibault

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla konieczność bardziej 
intensywnego zwalczania pracy dzieci w
krajach, gdzie popychają je do niej 
względy gospodarcze i potrzeba przeżycia; 
przypomina, że ich sytuacja, 
charakteryzująca się ciężkimi, 
niedopuszczalnymi i niebezpiecznymi
warunkami, nie tylko dodatkowo osłabia 
ich pozycję wobec dorosłych, ale również 
prowadzi do najbardziej niepożądanego 
skutku, jakim jest fakt, że nie uczęszczają 
one do szkoły;

Or. fr

Poprawka 5
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wszelkie działania na rzecz 
praw dziecka powinny być 
przeprowadzane z poszanowaniem 
pierwszoplanowej roli rodziców i
najbliższego otoczenia rodzinnego dziecka;

2. podkreśla, że wszelkie działania na rzecz 
praw dziecka powinny być 
przeprowadzane z poszanowaniem 
pierwszoplanowej roli rodziców i
najbliższego otoczenia rodzinnego dziecka; 
wzywa do wzmocnienia prawodawstwa 
umacniającego rolę i pozycję rodziny;

Or. pl

Poprawka 6
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wszelkie działania na rzecz 
praw dziecka powinny być 
przeprowadzane z poszanowaniem 
pierwszoplanowej roli rodziców i
najbliższego otoczenia rodzinnego dziecka;

2. podkreśla, że wszelkie działania na rzecz 
praw dziecka powinny być 
przeprowadzane z poszanowaniem 
pierwszoplanowej roli rodziców i
najbliższego otoczenia rodzinnego dziecka, 
jak również osób, które w głównej mierze 
zapewniają utrzymanie dziecka lub opiekę
nad nim;

Or. en

Poprawka 7
Lissy Gröner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wszelkie działania na rzecz 
praw dziecka powinny być 
przeprowadzane z poszanowaniem 
pierwszoplanowej roli rodziców i

2. podkreśla, że wszelkie działania na rzecz 
praw dziecka powinny być 
przeprowadzane z poszanowaniem 
pierwszoplanowej roli rodziców i
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najbliższego otoczenia rodzinnego dziecka; najbliższego otoczenia rodzinnego dziecka,
ze szczególnym uwzględnieniem poprawy
statusu matek;

Or. de

Poprawka 8
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla konieczność przestrzegania 
Konwencji ONZ o ochronie praw 
wszystkich pracowników-migrantów i
członków ich rodzin, aby zagwarantować 
poszanowanie praw dzieci rodzin 
migrujących;

Or. pt

Poprawka 9
Claire Gibault

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina jednak, że w trudnej 
sytuacji rodzinnej w interesie dziecka 
może leżeć czasowe oddzielenie od 
rodziny, jeśli stanowi to środek ochronny, 
zwłaszcza w przypadku problemów 
psychospołecznych lub psychiatrycznych u 
rodziców, przemocy w rodzinie, znęcania 
się i nadużyć seksualnych;

Or. fr
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Poprawka 10
Claire Gibault

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że nadrzędny interes 
dziecka musi przeważać nad wszelkimi 
innymi racjami i że w związku z tym
należy poszukiwać najodpowiedniejszych 
rozwiązań dla dzieci porzuconych lub 
sierot oraz rozważyć potrzebę dania tym
dzieciom, poważnie zagrożonym 
emocjonalnie i psychologicznie, 
możliwości znalezienia rodzin
adopcyjnych poza krajem pochodzenia 
zawsze wtedy, gdy nie udało się znaleźć 
innego rozwiązania w ich kraju;

Or. fr

Poprawka 11
Claire Gibault

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia wszystkie formy przemocy 
wobec dzieci: przemoc fizyczną, 
psychiczną i seksualną, kontrolę urodzin 
mającą na celu selekcję płci, 
niewolnictwo, handel dziećmi lub ich 
organami, pornografię dziecięcą, 
prostytucję dziecięcą, pedofilię oraz
ogromne ubóstwo, głód i konflikty 
zbrojne;

3. potępia wszystkie formy przemocy 
wobec dzieci: przemoc fizyczną, 
psychiczną i seksualną, ich udział w
konfliktach zbrojnych, niewolnictwo, 
handel dziećmi lub ich organami, 
pornografię dziecięcą, prostytucję 
dziecięcą, pedofilię oraz formy przemocy
związane z głębokim ubóstwem, które 
pozbawia je podstawowej opieki 
zdrowotnej, negatywnie wpływa na ich 
rozwój fizyczny i psychiczny, naraża je na 
niedożywienie i głód; potępia coraz 
częstszą w niektórych państwach 
eugeniczną dyskryminację płci;



PE416.548v01-00 8/14 AM\757220PL.doc

PL

Or. fr

Poprawka 12
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia wszystkie formy przemocy 
wobec dzieci: przemoc fizyczną, 
psychiczną i seksualną, kontrolę urodzin 
mającą na celu selekcję płci, niewolnictwo, 
handel dziećmi lub ich organami, 
pornografię dziecięcą, prostytucję 
dziecięcą, pedofilię oraz ogromne ubóstwo, 
głód i konflikty zbrojne;

3. potępia wszystkie formy przemocy 
wobec dzieci: przemoc fizyczną, 
psychiczną, seksualną i strukturalną, 
kontrolę urodzin mającą na celu selekcję 
płci, niewolnictwo, handel dziećmi lub ich 
organami, pornografię dziecięcą, 
prostytucję dziecięcą, pedofilię oraz 
ogromne ubóstwo, głód i konflikty zbrojne;

Or. en

Poprawka 13
Lissy Gröner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia wszystkie formy przemocy 
wobec dzieci: przemoc fizyczną, 
psychiczną i seksualną, kontrolę urodzin 
mającą na celu selekcję płci, niewolnictwo, 
handel dziećmi lub ich organami, 
pornografię dziecięcą, prostytucję 
dziecięcą, pedofilię oraz ogromne ubóstwo, 
głód i konflikty zbrojne;

3. potępia wszystkie formy przemocy 
wobec dzieci: przemoc fizyczną, 
psychiczną i seksualną, kontrolę urodzin 
mającą na celu selekcję płci, niewolnictwo, 
handel dziećmi lub ich organami, 
pornografię dziecięcą, prostytucję 
dziecięcą, pedofilię oraz ogromne ubóstwo, 
głód i konflikty zbrojne, i wzywa Komisję
do ustanowienia programu pomocy i
wsparcia psychologicznego dla dzieci 
poczętych w wyniku zbiorowego gwałtu 
oraz dla ich matek;

Or. de
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Poprawka 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potępia wszystkie formy przemocy 
wobec dzieci: przemoc fizyczną, 
psychiczną i seksualną, kontrolę urodzin 
mającą na celu selekcję płci, niewolnictwo, 
handel dziećmi lub ich organami, 
pornografię dziecięcą, prostytucję 
dziecięcą, pedofilię oraz ogromne ubóstwo,
głód i konflikty zbrojne;

3. potępia wszystkie formy przemocy 
wobec dzieci: przemoc fizyczną, 
psychiczną i seksualną, kontrolę urodzin 
mającą na celu selekcję płci, niewolnictwo, 
wykorzystywanie poprzez pracę, handel 
dziećmi lub ich organami, pornografię 
dziecięcą, prostytucję dziecięcą, pedofilię 
oraz ogromne ubóstwo, głód i konflikty 
zbrojne;

Or. fr

Poprawka 15
Claire Gibault

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla absolutną konieczność
żądania, by każde dziecko na świecie od
chwili narodzin otrzymywało własną 
tożsamość;

Or. fr

Poprawka 16
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. potępia szczególnie specyficzne 
przypadki łamania praw kobiet i dziewcząt, 
takie jak „zbrodnie honorowe”, 
przymusowe małżeństwa, okaleczenia
narządów płciowych, uważając, że nie 
można ich w żaden sposób 
usprawiedliwiać i nie należy ich tolerować;

4. potępia szczególnie specyficzne 
przypadki łamania praw kobiet i dziewcząt, 
takie jak „zbrodnie honorowe”,
przymusowe małżeństwa, okaleczanie
narządów płciowych i inne szkodliwe 
praktyki tradycyjne, uważając, że nie 
można ich w żaden sposób 
usprawiedliwiać i nie należy ich tolerować;

Or. en

Poprawka 17
Lissy Gröner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. potępia szczególnie specyficzne 
przypadki łamania praw kobiet i dziewcząt, 
takie jak „zbrodnie honorowe”, 
przymusowe małżeństwa, okaleczenia
narządów płciowych, uważając, że nie 
można ich w żaden sposób 
usprawiedliwiać i nie należy ich tolerować;

4. potępia szczególnie specyficzne 
przypadki łamania praw kobiet i dziewcząt, 
takie jak „zbrodnie honorowe”, 
przymusowe małżeństwa, okaleczanie
narządów płciowych, uważając, że nie 
można ich w żaden sposób 
usprawiedliwiać i nie należy ich tolerować,
a także wzywa do wzmożenia wysiłków o
zapewnienie dziewczętom szerszego 
dostępu do kształcenia; w tym kontekście 
zwraca uwagę na fakt, że kształcenie 
odgrywa ważną rolę w ochronie przed 
wykorzystywaniem;

Or. de

Poprawka 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę lepszego podejścia 
do problemów, jakim muszą stawiać czoła 
dziewczęta, i proponuje, by w tym celu 
otrzymywały one szerokie wykształcenie, 
obejmujące kulturę ogólną oraz 
umiejętności lepszego rozwiązywania 
problemów życia codziennego i 
problemów występujących w okresach 
kryzysowych;

Or. fr

Poprawka 19
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa otrzymujące pomoc 
rozwojową i te, które jej udzielają do 
systematycznego włączania we wszystkie 
wymiany klauzuli sanitarnej mającej na 
celu ochronę dzieci dotkniętych ogromnym 
ubóstwem oraz chorobami takimi jak 
zapalenie płuc, biegunki lub malaria, które 
są głównymi przyczynami śmierci dzieci w
krajach rozwijających się;

5. wzywa państwa otrzymujące pomoc 
rozwojową i te, które jej udzielają, do 
systematycznego włączania we wszystkie 
wymiany klauzuli sanitarnej mającej na 
celu ochronę dzieci dotkniętych ogromnym 
ubóstwem i niedożywieniem oraz 
chorobami takimi jak zapalenie płuc, 
biegunki lub malaria, które są głównymi 
przyczynami śmierci dzieci w krajach 
rozwijających się; wzywa Komisję, by w 
programach współpracy na rzecz rozwoju 
zwiększyła wsparcie finansowe 
przyznawane na realizację priorytetowych
celów związanych ze zdrowiem dzieci;

Or. en
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Poprawka 20
Lissy Gröner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa otrzymujące pomoc 
rozwojową i te, które jej udzielają do 
systematycznego włączania we wszystkie 
wymiany klauzuli sanitarnej mającej na 
celu ochronę dzieci dotkniętych ogromnym 
ubóstwem oraz chorobami takimi jak 
zapalenie płuc, biegunki lub malaria, które 
są głównymi przyczynami śmierci dzieci w
krajach rozwijających się;

5. wzywa państwa otrzymujące pomoc 
rozwojową i te, które jej udzielają, do 
systematycznego włączania we wszystkie 
wymiany klauzuli sanitarnej mającej na 
celu ochronę dzieci dotkniętych ogromnym 
ubóstwem oraz chorobami takimi jak 
zapalenie płuc, biegunki lub malaria, które 
są głównymi przyczynami śmierci dzieci w
krajach rozwijających się, oraz do 
przyjęcia w tym względzie podejścia
uwzględniającego kwestie związane z
równouprawnieniem płci, aby położyć 
kres wielorakiej dyskryminacji kobiet i 
dziewcząt;

Or. de

Poprawka 21
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa UE do zdecydowanych działań 
na rzecz zlikwidowania wszelkich form 
dyskryminacji wobec dziewcząt (od chwili 
poczęcia) oraz do przyznania 
wystarczająco dużych środków na walkę z
nierównościami wynikającymi z tej 
dyskryminacji;

Or. en
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Poprawka 22
Ana Maria Gomes

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. stanowczo wzywa Unię Europejską, by
w programach pomocy i w dialogu 
politycznym z państwami partnerskimi
przyznała priorytetowe znaczenie prawu 
do wykształcenia, zwłaszcza dziewcząt; 
podkreśla konieczność zwalczania 
przejawów dyskryminacji utrzymujących 
się w ubogich rodzinach, które nie są w 
stanie pokryć kosztów kształcenia 
wszystkich swoich dzieci i decydują wysłać
do szkoły chłopców kosztem dziewcząt;

Or. en

Poprawka 23
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję Europejską, by w 
polityce UE na rzecz rozwoju podkreśliła 
znaczenie i konieczność rejestrowania 
narodzin każdego dziecka we wszystkich 
krajach trzecich i uzależniła swoje
programy pomocowe od wprowadzenia 
obowiązku rejestrowania narodzin 
każdego dziecka;

Or. en
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Poprawka 24
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa odpowiedzialne organizacje 
humanitarne i międzynarodowe zajmujące 
się niesieniem pomocy do zapewnienia, iż 
należna pomoc oraz niezbędne środki 
trafiają do dzieci i nie są marnowane;

Or. pl

Poprawka 25
Lissy Gröner

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na szczególnie trudną 
sytuację dzieci zakażonych wirusem HIV i
chorych na AIDS oraz sierot, których 
rodzice umarli na AIDS; potępia 
zwłaszcza akty przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt dokonywane w oparciu o
przekonanie, że stosunki płciowe z
dziewicą mogą wyleczyć AIDS, i
stanowczo wzywa do organizowania
lokalnych kampanii informacyjnych, aby 
zmienić to mylne przekonanie i w ten 
sposób zapewnić większą ochronę, w
szczególności dziewczętom;

Or. de
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