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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina visas valstybes nares, kurios dar nėra ratifikavusios dviejų neprivalomų Vaiko 
teisių konvencijos protokolų, tai padaryti; 

2. ragina valstybes nares, kurios dar nėra ratifikavusios 1996 m. spalio 19 d. Hagos 
konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir 
bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje, tai padaryti; ragina 
Europos Sąjungos institucijas siekti, kad trečiosios šalys ratifikuotų pagrindines 
tarptautines vaikų apsaugos priemones, ypač galinčias pagerinti imigrantų vaikų padėtį; 

3. kadangi nacionalinės valdžios institucijos skirtingai supranta Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų 
pareigomis, pripažinimo bei vykdymo1 taikymą, ragina Komisiją, siekiant išaiškinti ir 
palengvinti šio reglamento taikymą, parengti gaires ir pateikti gerosios patirties 
pavyzdžių;

4. ragina Komisiją ir Tarybą rengiant teisės aktus laikytis Pagrindinių teisių chartijos (ypač 
jos 24 straipsnio) ir taip užtikrinti, kad visuose siūlomuose teisės aktų projektuose būtų 
sistemiškai atsižvelgiama į vaikų teises 

5. primena, kad Europos bendrijos prisijungimas prie Europos Tarybos Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos būtų puikus sprendimas siekiant padidinti vaikų 
apsaugą ES ir ragina Tarybą kuo greičiau pasirašyti sutartį dėl EB prisijungimo prie šios 
konvencijos; 

6. ragina Tarybą kuo greičiau priimti pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo dėl valstybių narių 
keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio; 

7. ragina Tarybą tobulinti Europolo gebėjimą kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais 
vaikams, ypač susijusiais su internetu skleidžiama vaikų pornografija, ir apsvarstyti, ar 
būtų galima Europolo darbuotojui suteikti galimybę vadovauti šios srities tyrimams; 

8. ragina Komisiją parengti pranešimą dėl galimybės į visus Europos bendrijos su 
trečiosiomis šalimis sudarytus tarptautinius susitarimus įtraukti atskirą teisiškai privalomą 
pagarbos vaikų teisėms sąlygą, kaip nustatyta tarptautiniu mastu.

  
1 OL L 338, 2003 12 23, p. 1.


	667363lt.doc

