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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Insta todos os Estados-Membros que ainda não o fizeram a ratificar os dois protocolos 
facultativos da Convenção sobre os Direitos da Criança; 

2. Insta os Estados-Membros que ainda não o fizeram a ratificar a Convenção de Haia de 19 
de Outubro de 1996 relativa à jurisdição, à lei aplicável, ao reconhecimento, à execução e 
à cooperação em matéria de responsabilidade parental e de medidas de protecção dos 
filhos, e insiste junto das diferentes instituições da União Europeia para que incentivem a 
ratificação, pelos países terceiros, dos principais instrumentos internacionais de protecção 
dos direitos da criança, em especial os que são susceptíveis de melhorar a situação dos 
imigrantes menores de idade; 

3. Insta a Comissão a elaborar linhas directrizes e um conjunto de melhores práticas na 
perspectiva de clarificar e facilitar a aplicação, pelas autoridades nacionais, do 
Regulamento (CE) n° 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003, relativo à 
competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em 
matéria de responsabilidade parental1, tendo em conta as disparidades de interpretação do 
referido regulamento; 

4. Exorta a Comissão e o Conselho a darem cumprimento, na sua actividade legislativa, à 
Carta dos Direitos Fundamentais (em especial ao artigo 24º), garantindo que os direitos 
das crianças sejam sistematicamente tidos em consideração em todas as propostas
legislativas; 

5. Recorda que a adesão da Comunidade Europeia à Convenção para a Protecção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais do Conselho da Europa seria um meio 
adequado para reforçar a protecção das crianças na União Europeia, e insta o Conselho a
assinar o mais depressa possível, em nome da Comunidade, esta Convenção; 

6. Solicita ao Conselho que adopte, o mais depressa possível, a proposta de Decisão-Quadro 
relativa à organização e ao conteúdo do intercâmbio de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros; 

7. Insta o Conselho a melhorar a eficácia da Europol em matéria de luta contra a 
criminalidade transfronteiriça de que são vítimas as crianças, em especial no tocante à 
difusão da pornografia infantil através da Internet e à possibilidade de um agente da
Europol dirigir equipas de inquérito neste domínio; 

8. Solicita à Comissão que apresente um relatório sobre a possibilidade de introduzir, em 
todos os acordos internacionais celebrados entre a Comunidade Europeia e países 
terceiros, uma cláusula específica, juridicamente vinculativa, sobre o respeito dos direitos 

  
1JO L 338 de 23.12.2003, p. 1. 
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da criança tal como definidos a nível internacional.


