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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. sürget valamennyi olyan tagállamot, amely még nem ratifikálta a gyermekek jogairól 
szóló egyezményhez csatolt két fakultatív jegyzőkönyvet, hogy tegye meg azt;

2. sürgeti azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy ratifikálják a szülői 
felelősségre vonatkozó eljárásokban és a gyermekek védelmére irányuló intézkedések 
tekintetében a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 1996. október 19-i hágai egyezményt, és sürgeti az Európai Unió 
intézményeit, hogy mozdítsák elő a gyermekek jogainak védelméről szóló fontosabb 
nemzetközi eszközök harmadik országok általi ratifikálását, különös tekintettel a kiskorú 
bevándorlók helyzetének javítására irányuló eszközökre;

3. mivel a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. 
november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet1 nemzeti hatóságok általi alkalmazása 
számos értelmezésre ad lehetőséget, sürgeti a Bizottságot, hogy fogalmazzon meg 
iránymutatásokat és állítsa össze a legjobb gyakorlatok gyűjteményét az említett rendelet 
alkalmazásának egyértelművé tétele és megkönnyítése érdekében;

4. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a jogalkotás során tartsák tiszteletben az alapjogi
charta rendelkezéseit (különös tekintettel annak 24. cikkére), és ezáltal biztosítsák a 
gyermekek jogainak szisztematikus figyelembevételét az egyes jogszabálytervezetek
kidolgozásakor;

5. emlékeztet arra, hogy az Európai Közösség csatlakozása az Európa Tanács emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményéhez ideális megoldás lenne 
a gyermekek jogainak javítására az EU-ban, és sürgeti a Tanácsot, hogy mihamarabb írja 
alá az EK említett egyezményhez történő csatlakozását;

6. sürgeti a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb fogadja el a bűnügyi nyilvántartások 
adatcseréjének szervezésével és tartalmával kapcsolatos kerethatározatra irányuló 
javaslatot;

7. sürgeti a Tanácsot, hogy bővítse az Europol feladatait a gyermekek sérelmére elkövetett, 
határokon átnyúló bűncselekmények elleni küzdelemben, különös tekintettel a 
gyermekpornográfia interneten történő terjesztésére és egy ezen a téren működő 
nyomozócsoportok vezetését végző Europol-ügynök kijelölésére;

8. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő jelentést egy, a gyermekek jogainak nemzetközi 
szinten meghatározott módon történő tiszteletben tartásáról szóló, jogilag kötelező 
érvényű különleges záradék beemeléséről az Európai Közösség és harmadik országok 
között létrejött valamennyi nemzetközi megállapodásba.

  
1 HL L 338., 2003.12.23., 1. o.


