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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приканва настоятелно всички държави-членки, които все още не са ратифицирали 
двата факултативни протокола към Конвенцията за правата на детето, да го 
направят;

2. приканва настоятелно всички държави-членки, които все още не са ратифицирали 
Хагската конвенция от 19 октомври 1996 г. относно компетентността, приложимото 
законодателство, признаването, изпълнението на решения и сътрудничеството в 
областта на упражняване на родителски права и мерките за защита на децата, да я 
ратифицират, и настоява пред различните институции на Европейския съюз да 
насърчат ратификацията от трети страни на основните международни инструменти 
за защита на правата на децата, по-специално тези, които предоставят възможности 
за подобряване на положението на непълнолетните имигранти;

3. приканва настоятелно Комисията да разработи ръководни линии и набор от добри 
практики с оглед разясняване и улесняване на прилагането от националните органи 
на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела 
и делата, свързани с родителската отговорност1, предвид на факта, че въпросното 
прилагане дава основание за различни тълкувания;

4. призовава настоятелно Комисията и Съвета да съблюдават Хартата за основните 
права (и по-специално член 24 от Хартата) в законодателната си дейност и по този 
начин да гарантират, че правата на децата са систематично вземани предвид във 
всяко законодателно предложение;

5. припомня, че присъединяването на Европейската общност към Конвенцията за 
защита на правата на човека и основните права на Съвета на Европа би било 
подходящо средство за засилване защита на децата в Европейския съюз и отправя 
настоятелно искане към Съвета да подпише възможно най-скоро акта за 
присъединяване на Общността към въпросната конвенция;

6. отправя искане към Съвета да одобри възможно най-скоро предложението за 
Рамково решение относно организацията и съдържанието на обмена на 
информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки;

7. призовава настоятелно Съвета да подобри работата на Европол по отношение на 
борбата срещу трансграничната престъпност, чийто жертви са деца, по-специално 
от гледна точка на разпространението на детска порнография в интернет и 
възможностите за провеждане на разследвания в тази област под ръководството на 
служители на Европол;

  
1 ОВ L 338 от 23.12.2003 г., стр. 1
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8. отправя искане към Комисията да представи доклад относно възможността за 
въвеждане във всички международни договори, сключвани между Европейската 
общност и трети страни, на специфична клауза, със задължителна юридическа сила, 
относно спазването на правата на детето, така както те са определени на 
международно равнище.


