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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. naléhavě žádá všechny členské státy, které doposud neratifikovaly dva opční protokoly 
Úmluvy o právech dítěte, aby tak učinily; 

2. naléhavě žádá členské státy, které doposud neratifikovaly Haagskou úmluvu z 19. října 
1996, jež upravuje pravomoci, platné předpisy, uznávání, uplatňování a spolupráci v 
oblasti rodičovské odpovědnosti a opatření pro ochranu dětí, aby tak učinily, a zároveň 
naléhavě žádá jednotlivé orgány Evropské unie, aby podporovaly třetí země, aby 
ratifikovaly základní mezinárodní nástroje na ochranu práv dítěte, zejména ty, které by 
mohly přispět ke zlepšení situace nezletilých přistěhovalců; 

3. vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o 
příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech 
rodičovské zodpovědnosti1 ze strany vnitrostátních orgánů dává prostor k různým 
interpretacím, žádá naléhavě Komisi, aby sestavila několik pokynů a soubor osvědčených 
postupů, které vyjasní zmíněné nařízení a umožní jeho provádění;

4. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby při navrhování právních předpisů respektovaly Listinu 
základních práv (zejména článek 24 této listiny), a zajistily tak, aby byla práva dětí 
systematicky zohledňována v každém legislativním návrhu; 

5. připomíná, že přistoupení Evropského společenství k Úmluvě Rady Evropy o ochraně 
lidských práv a základních svobod by bylo vhodným řešením pro zajištění větší ochrany 
dětí v EU, a naléhavě žádá Radu, aby co nejdříve podepsala tuto úmluvu; 

6. naléhavě žádá Radu, aby neprodleně schválila návrh rámcového rozhodnutí o organizaci a 
obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy; 

7. naléhavě žádá Radu, aby zlepšila činnost Europolu v oblasti boje proti přeshraničním 
zločinům páchaným na dětech, zejména v souvislosti s šířením dětské pornografie 
prostřednictvím internetu, a aby zvážila možnost pověřit jednoho z agentů Europolu 
vedením vyšetřovacích týmů, které se zabývají tímto zločinem; 

8. naléhavě žádá Komisi, aby předložila zprávu o možnosti začlenit do všech mezinárodních 
dohod uzavřených mezi Evropským společenstvím a třetími zeměmi zvláštní, právně 
závaznou doložku o dodržování práv dítěte, jak jsou definována na mezinárodní úrovni;

  
1 Úř. věst. L 338, 23. 12. 2003, s. 1.


