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Amendamentul 1
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte că strategia externă a 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
drepturile copilului ar trebui să se bazeze 
pe valorile şi principiile definite în 
Declaraţia universală a drepturilor omului, 
în special în articolele 3, 16, 18, 23, 25, 26 
şi 29 ale acesteia;

1. reaminteşte că strategia externă a 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
drepturile copilului ar trebui să se bazeze 
pe valorile şi principiile definite în 
Declaraţia universală a drepturilor omului, 
în special în articolele 3, 16, 18, 23, 25, 26 
şi 29 ale acesteia, precum şi în Convenţia 
ONU cu privire la drepturile copilului şi 
protocoalele sale adiţionale;

Or. en

Amendamentul 2
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte că strategia externă a 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
drepturile copilului ar trebui să se bazeze 
pe valorile şi principiile definite în 
Declaraţia universală a drepturilor omului, 
în special în articolele 3, 16, 18, 23, 25, 26 
şi 29 ale acesteia;

1. reaminteşte că strategia externă a 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
drepturile copilului ar trebui să se bazeze 
pe valorile şi principiile definite în 
Declaraţia universală a drepturilor omului, 
în special în articolele 3, 16, 18, 23, 25, 26 
şi 29 ale acesteia, precum şi în Convenţia 
ONU cu privire la drepturile copilului şi 
protocoalele sale adiţionale;

Or. pt
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Amendamentul 3
Claire Gibault

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. condamnă relele tratamente aplicate 
copiilor, inclusiv în cadrul familiei, şi 
reaminteşte faptul că în lume copiii sunt 
primii victimele unor numeroase abuzuri; 
subliniază faptul că este mai urgent ca 
niciodată să se adopte măsuri eficace 
pentru combaterea acestui flagel;

Or. fr

Amendamentul 4
Claire Gibault

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. insistă asupra necesităţii de intensifica 
lupta împotriva muncii copiilor în ţările în 
care aceştia sunt obligaţi să lucreze din 
motive economice şi pentru a supravieţui; 
reaminteşte că aceste condiţii grele, 
intolerabile şi periculoase în care se află 
copiii le sporesc nu numai 
vulnerabilitatea în faţa adulţilor, ci, mai 
mult decât atât, accelerează efectul cel 
mai advers care rămâne lipsa şcolarizării;

Or. fr

Amendamentul 5
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 2



AM\757220RO.doc 5/14 PE416.548v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că orice acţiuni în 
favoarea drepturilor copilului ar trebui să 
respecte locul prioritar al părinţilor şi al 
familiei apropiate a copilului;

2. subliniază faptul că orice acţiune în 
favoarea drepturilor copilului ar trebui să 
respecte locul prioritar al părinţilor şi al 
familiei apropiate a copilului; solicită cu 
insistenţă să fie consolidată legislaţia 
privind consolidarea legislaţiei care 
vizează întărirea rolului şi poziţiei 
familiei;

Or. pl

Amendamentul 6
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că orice acţiune în 
favoarea drepturilor copilului ar trebui să 
respecte locul prioritar al părinţilor şi al 
familiei apropiate a copilului;

2. subliniază faptul că orice acţiune în 
favoarea drepturilor copilului ar trebui să 
respecte locul prioritar al părinţilor şi al 
familiei apropiate a copilului, precum şi al 
persoanelor care au în primul rând în 
întreţinere un copil sau sunt tutori ai 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 7
Lissy Gröner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că orice acţiune în 
favoarea drepturilor copilului ar trebui să 
respecte locul prioritar al părinţilor şi al 

2. subliniază faptul că orice acţiune în 
favoarea drepturilor copilului ar trebui să 
respecte locul prioritar al părinţilor şi al 
familiei apropiate a copilului, acordând o 
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familiei apropiate a copilului; importanţă deosebită îmbunătăţirii 
statutului mamelor;

Or. de

Amendamentul 8
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea respectării 
Convenţiei ONU privind protecţia 
drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi 
ale familiilor acestora, astfel încât să se 
garanteze drepturile copiilor care provin 
din familii de imigranţi; 

Or. pt

Amendamentul 9
Claire Gibault

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reaminteşte, cu toate acestea, că poate 
fi în interesul copilului aflat în dificultate 
în cadrul familiei sale să fie separat 
temporar de aceasta, dacă acest fapt 
reprezintă o măsură de protecţie, în 
special în cazul în care există probleme 
psihosociale sau psihiatrice ale părinţilor, 
violenţe intrafamiliale, rele tratamente şi 
abuzuri sexuale;

Or. fr
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Amendamentul 10
Claire Gibault

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că interesul superior al 
copilului trebuie să primeze asupra 
oricăror alte considerente şi, în 
consecinţă, trebuie căutate cele mai 
adecvate soluţii în favoarea copiilor 
abandonaţi sau orfani şi să se reflecteze 
cu privire la necesitatea de a le putea oferi 
acestor copii, aflaţi în mare dificultate 
afectivă şi psihologică, o familie adoptivă 
din afara ţării lor de origine, ori de câte 
ori nu s-a putut găsi o soluţie la nivel 
naţional;

Or. fr

Amendamentul 11
Claire Gibault

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. condamnă toate formele de violenţă 
împotriva copiilor: violenţa fizică, 
psihologică, sexuală şi structurală, 
ortogenia pe criterii de sex, sclavia, 
traficul de copii sau vânzarea copiilor sau a 
organelor acestora, pornografia infantilă, 
prostituţia infantilă, pedofilia, precum şi 
sărăcia extremă, foametea şi conflictele 
armate;

3. condamnă toate formele de violenţă 
împotriva copiilor: violenţa fizică, 
psihologică şi sexuală, prezenţa lor în 
conflicte armate, sclavia, traficul de copii 
sau vânzarea copiilor sau a organelor 
acestora, pornografia infantilă, prostituţia 
infantilă, pedofilia, precum şi formele 
legate de sărăcia extremă, care îi privează 
de îngrijiri esenţiale sănătăţii lor, le 
dăunează dezvoltării fizice şi psihice, îi 
expun relelor tratamente şi îi fac să sufere 
de foamete; denunţă ortogenia pe criterii 
de gen, din ce în ce mai frecventă în 
anumite ţări;
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Or. fr

Amendamentul 12
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. condamnă toate formele de violenţă 
împotriva copiilor: violenţa fizică, 
psihologică şi sexuală, ortogenia pe criterii 
de sex, sclavia, traficul de copii sau 
vânzarea copiilor sau a organelor acestora, 
pornografia infantilă, prostituţia infantilă, 
pedofilia, precum şi sărăcia extremă, 
foametea şi conflictele armate;

3. condamnă toate formele de violenţă 
împotriva copiilor: violenţa fizică, 
psihologică, sexuală şi structurală, 
ortogenia pe criterii de gen, sclavia, traficul 
de copii sau vânzarea copiilor sau a 
organelor acestora, pornografia infantilă, 
prostituţia infantilă, pedofilia, precum şi 
sărăcia extremă, foametea şi conflictele 
armate;

Or. en

Amendamentul 13
Lissy Gröner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. condamnă toate formele de violenţă 
împotriva copiilor: violenţa fizică, 
psihologică, sexuală şi structurală, 
ortogenia pe criterii de sex, sclavia, traficul 
de copii sau vânzarea copiilor sau a 
organelor acestora, pornografia infantilă, 
prostituţia infantilă, pedofilia, precum şi 
sărăcia extremă, foametea şi conflictele 
armate;

3. condamnă toate formele de violenţă 
împotriva copiilor: violenţa fizică, 
psihologică şi sexuală, ortogenia pe criterii 
de gen, sclavia, traficul de copii sau 
vânzarea copiilor sau a organelor acestora, 
pornografia infantilă, prostituţia infantilă, 
pedofilia, precum şi sărăcia extremă, 
foametea şi conflictele armate şi solicită 
Comisiei să pună în aplicare un program 
de ajutorare şi asistenţă psihologică 
pentru copiii victime ale unor violuri în 
masă şi mamele acestora; 

Or. de
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Amendamentul 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. condamnă toate formele de violenţă 
împotriva copiilor: violenţa fizică, 
psihologică, sexuală şi structurală, 
ortogenia pe criterii de sex, sclavia, traficul 
de copii sau vânzarea copiilor sau a 
organelor acestora, pornografia infantilă, 
prostituţia infantilă, pedofilia, precum şi 
sărăcia extremă, foametea şi conflictele 
armate;

3. condamnă toate formele de violenţă 
împotriva copiilor: violenţa fizică, 
psihologică şi sexuală, ortogenia pe criterii 
de gen, sclavia, traficul, exploatarea prin 
muncă, vânzarea copiilor sau a organelor 
acestora, pornografia infantilă, prostituţia 
infantilă, pedofilia, precum şi sărăcia 
extremă, foametea şi conflictele armate;

Or. fr

Amendamentul 15
Claire Gibault

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. insistă asupra necesităţii absolute ca 
orice copil din lume să aibă o identitate 
încă de la naştere;

Or. fr

Amendamentul 16
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. condamnă îndeosebi încălcările specifice 4. condamnă îndeosebi încălcările specifice 
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ale drepturilor femeilor şi ale tinerelor fete, 
precum aşa-numitele crime „de onoare”, 
căsătoriile forţate şi mutilările genitale, 
precum şi alte practici tradiţionale 
traumatizante, care nu pot fi niciodată 
justificate şi nu trebuie tolerate în niciun 
context;

ale drepturilor femeilor şi ale tinerelor fete, 
precum aşa-numitele crime „de onoare”, 
căsătoriile forţate, mutilările genitale, 
precum şi alte practici tradiţionale 
traumatizante, care nu pot fi niciodată 
justificate şi nu trebuie tolerate în niciun 
context;

Or. en

Amendamentul 17
Lissy Gröner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. condamnă îndeosebi încălcările specifice 
ale drepturilor femeilor şi ale tinerelor fete, 
precum aşa-numitele crime „de onoare”, 
căsătoriile forţate şi mutilările genitale, 
precum şi alte practici tradiţionale 
traumatizante, care nu pot fi niciodată 
justificate şi nu trebuie tolerate în niciun 
context;

4. condamnă îndeosebi încălcările specifice 
ale drepturilor femeilor şi ale tinerelor fete, 
precum aşa-numitele crime „de onoare”, 
căsătoriile forţate şi mutilările genitale, 
care nu pot fi niciodată justificate şi nu 
trebuie tolerate în niciun context şi solicită 
consolidarea eforturilor în vederea 
îmbunătăţirii accesului fetelor la educaţie;
atrage atenţia, în acest context, asupra 
faptului că educaţia joacă un rol 
important pentru protecţia împotriva 
exploatării; 

Or. de

Amendamentul 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea unei abordări 
mai bune a problemelor cu care se 
confruntă tinerele şi sugerează, în acest 
sens, ca acestea să primească o educaţie 
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globală care cuprinde cultura generală şi 
învăţarea unei mai bune gestionări a 
problemelor din viaţa cotidiană, precum şi 
a celor care apar în perioadele de criză;

Or. fr

Amendamentul 19
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă statele care beneficiază de 
ajutor pentru dezvoltare şi care donează 
astfel de ajutor să includă în toate 
schimburile în mod sistematic o clauză 
sanitară cu privire la protecţia copiilor care 
sunt victime ale sărăciei extreme şi care 
suferă de pneumonie, diaree sau paludism, 
principalele cauze ale deceselor infantile în 
ţările în curs de dezvoltare;

5. îndeamnă statele care beneficiază de 
ajutor pentru dezvoltare şi care donează un
astfel de ajutor să includă în toate 
schimburile în mod sistematic o clauză 
sanitară cu privire la protecţia copiilor care 
sunt victime ale sărăciei extreme şi ale 
malnutriţiei şi care suferă de pneumonie, 
diaree sau paludism, principalele cauze ale 
deceselor infantile în ţările în curs de 
dezvoltare; solicită Comisiei Europene să 
ofere în cadrul programelor de cooperare 
pentru dezvoltare un ajutor financiar mai 
consistent pentru priorităţile din domeniul 
sănătăţii copiilor;

Or. en

Amendamentul 20
Lissy Gröner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă statele care beneficiază de 
ajutor pentru dezvoltare şi care donează 
astfel de ajutor să includă în toate 
schimburile în mod sistematic o clauză 

5. îndeamnă statele care beneficiază de 
ajutor pentru dezvoltare şi care donează un
astfel de ajutor să includă în toate 
schimburile în mod sistematic o clauză 
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sanitară cu privire la protecţia copiilor care 
sunt victime ale sărăciei extreme şi care 
suferă de pneumonie, diaree sau paludism, 
principalele cauze ale deceselor infantile în 
ţările în curs de dezvoltare;

sanitară cu privire la protecţia copiilor care 
sunt victime ale sărăciei extreme şi suferă 
de pneumonie, diaree sau paludism, 
principalele cauze ale deceselor infantile în 
ţările în curs de dezvoltare şi să adopte, în 
această privinţă, o abordare care va ţine 
seama de chestiunile privind egalitatea de 
gen, pentru a pune capăt nenumăratelor 
discriminări la care sunt supuse femeile şi 
fetele tinere;

Or. de

Amendamentul 21
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Uniunii Europene să acţioneze 
cu fermitate pentru eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva fetelor 
(încă din momentul concepţiei) şi să aloce 
resurse financiare suficiente pentru 
combaterea inegalităţilor care rezultă; 

Or. en

Amendamentul 22
Ana Maria Gomes

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită insistent Uniunii Europene să 
dea prioritate dreptului la educaţie în 
cadrul programelor de asistenţă şi al 
dialogului purtat cu ţările partenere 
privind politica adoptată; insistă asupra 
necesităţii de combatere a discriminărilor 
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existente în continuare în familiile 
nevoiaşe care nu îşi pot permite să achite 
taxele şcolare pentru toţi copiii şi care 
aleg să şcolarizeze băieţii, în detrimentul 
fetelor; 

Or. en

Amendamentul 23
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să insiste, în cadrul 
politicii de dezvoltare a Uniunii 
Europene, asupra importanţei şi 
necesităţii de a înregistra naşterea 
fiecărui copil din orice ţară terţă şi de a 
subordona programele de asistenţă 
condiţiei obligativităţii înregistrării 
naşterii fiecărui copil;

Or. en

Amendamentul 24
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită organizaţiilor umanitare şi 
organismelor internaţionale care acordă 
asistenţa să garanteze că ajutorul 
corespunzător şi mijloacele necesare 
ajung efectiv la copii, fără să fie irosite;

Or. pl
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Amendamentul 25
Lissy Gröner

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenţia asupra situaţiei deosebit 
de dificile cu care se confruntă copiii 
infectaţi cu HIV, cei bolnavi de SIDA şi 
cei ai căror părinţi au murit de SIDA; 
condamnă în special violenţele la care 
sunt supuse fetele şi femeile, care se 
bazează pe credinţa că relaţiile sexuale cu 
o femeie virgină pot vindeca de SIDA; 
solicită cu insistenţă să fie organizate 
campanii locale de informare prin care să 
fie eliminată această credinţă greşită, 
pentru a le oferi, în special tinerelor, o 
mai mare protecţie. 

Or. de


	757220ro.doc

