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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. opfordrer indtrængende de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret de to valgfrie 
protokoller til konventionen om barnets rettigheder, til at gøre dette;

2. opfordrer indtrængende de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret 
Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om retternes kompetence, lovvalg, anerkendelse 
og fuldbyrdelse af retsakter samt om samarbejde vedrørende forældreansvar og 
foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige til at gøre dette, og insisterer over for de 
forskellige EU-institutioner på, at de tilskynder til, at tredjelande ratificerer de vigtigste 
internationale instrumenter til beskyttelse af barnets rettigheder, navnlig dem, der kan 
forbedre situationen for mindreårige indvandrere;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde retningslinjer og en række bedste 
praksis, der har til formål at klarlægge og lette de nationale myndigheders anvendelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende 
forældreansvar1, da den giver anledning til forskellige fortolkninger;

4. opfordrer Kommissionen og Rådet til at overholde chartret om grundlæggende rettigheder 
(navnlig artikel 24 heri) i forbindelse med deres lovgivningsarbejde og til således at sikre, 
at der systematisk tages hensyn til barnets rettigheder i alle lovgivningsforslag;

5. minder om, at Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Europarådets konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder er et passende 
middel til at øge beskyttelsen af børn i EU, og opfordrer indtrængende Rådet til snarest 
muligt at underskrive EU's tiltrædelse af denne konvention;

6. opfordrer Rådet til snarest muligt at godkende forslaget til en rammeafgørelse om 
tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem 
medlemsstaterne;

7. opfordrer indtrængende Rådet til at forbedre Europols effektivitet i forbindelse med 
bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet med børn som ofre, navnlig spredning af 
børnepornografi via internettet, og muligheden for, at en ansat fra Europol kan lede 
undersøgelsesteam på dette område;

8. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en rapport om muligheden for at indføje en 
særlig klausul i alle de internationale aftaler, som Det Europæiske Fællesskab indgår med 
tredjelande, om overholdelse af barnets rettigheder, som de er defineret på internationalt 
plan.

  
1 EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.
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