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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do ratyfikacji obu 
protokołów fakultatywnych do Konwencji o prawach dziecka; 

2. wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do ratyfikacji Konwencji 
haskiej z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, 
wykonywaniu orzeczeń i współpracy w odniesieniu do odpowiedzialności rodzicielskiej i 
środków ochrony dzieci, i nalega, aby poszczególne instytucje Unii Europejskiej 
zachęcały kraje trzecie do ratyfikacji głównych międzynarodowych aktów prawnych 
dotyczących ochrony dzieci, w szczególności aktów, które mogą wpłynąć na poprawę 
sytuacji nieletnich imigrantów; 

3. majac na uwadze, że rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. 
dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich 
oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej1 jest różnie 
interpretowane przez władze krajowe, wzywa Komisję do opracowania wytycznych oraz 
zbioru najlepszych praktyk, aby wyjaśnić i ułatwić stosowanie wymienionego 
rozporządzenia;

4. wzywa Komisję i Radę do przestrzegania Karty praw podstawowych (w szczególności 
art. 24) przy stanowieniu prawa, aby zapewnić w ten sposób systematyczne uwzględnianie 
praw dziecka w każdym wniosku legislacyjnym; 

5. przypomina, że przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności Rady Europy byłoby właściwym rozwiązaniem dla 
zwiększenia ochrony dzieci w UE, i wzywa Radę do podpisania w jak najkrótszym 
terminie aktu przystąpienia WE do wymienionej konwencji; 

6. wzywa Radę do jak najszybszego przyjęcia wniosku dotyczącego decyzji ramowej w 
sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz treści tych informacji; 

7. wzywa Radę do rozszerzenia zadań Europolu w zakresie zwalczania przestępstw 
transgranicznych, których ofiarami są dzieci, w szczególności odnośnie do 
rozpowszechniania pornografii dziecięcej za pomocą internetu oraz do możliwości 
kierowania zespołami dochodzeniowymi w tej dziedzinie przez urzędnika Europolu;  

8. wzywa Komisję do przedstawienia sprawozdania w sprawie możliwości włączenia do 
wszystkich umów międzynarodowych zawartych między Wspólnotą Europejską a krajami 
trzecimi specjalnej prawnie wiążącej klauzuli dotyczącej przestrzegania praw dziecka 
określonych na szczeblu międzynarodowym.

  
1 1Dz.U. L 338 z 23.12.2003, str. 1.


