
PA\667363SK.doc PE 388.696v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre právne veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2007/2093(INI)

14.5.2007

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre právne veci

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k stratégii Európskej únie v oblasti práv dieťaťa
(2007/2093(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Antonio López-Istúriz White



PE 388.696v01-00 2/3 PA\667363SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\667363SK.doc 3/3 PE 388.696v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. nalieha na všetky členské štáty, ktoré zatiaľ neratifikovali oba dobrovoľné protokoly 
k Dohovoru o právach dieťaťa, aby tak učinili;

2. nalieha na členské štáty, ktoré ešte neratifikovali Haagsky dohovor z 19. októbra 1996 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských 
práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa, aby tak učinili, a naliehavo žiada rôzne 
inštitúcie Európskej únie, aby povzbudzovali tretie krajiny k ratifikácii hlavných 
medzinárodných nástrojov na ochranu práv dieťaťa, najmä tých, ktoré by mohli zlepšiť 
situáciu maloletých prisťahovalcov;

3. keďže uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej 
právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach 
rodičovských práv a povinností1 zo strany národných orgánov poskytuje priestor pre rôzne 
interpretácie, nalieha na Komisiu, aby vypracovala usmernenia a súbor osvedčených 
postupov na objasnenie tohto nariadenia a uľahčenie jeho uplatňovania;

4. žiada Komisiu a Radu, aby pri tvorbe a vydávaní právnych predpisov dodržiavali Chartu 
základných práv (najmä jej článok 24) a aby tak zabezpečili systematické zohľadňovanie 
práv dieťaťa v každom legislatívnom návrhu;

5. pripomína, že pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd Rady Európy by bolo vhodným riešením na zvýšenie ochrany detí 
v EÚ, a vyzýva Radu, aby čo najskôr podpísala akt o pristúpení ES k tomuto dohovoru;

6. naliehavo žiada Radu, aby čo najskôr schválila návrh rámcového rozhodnutia 
o organizácii a obsahu výmeny informácií z registrov trestov medzi členskými štátmi;

7. vyzýva Radu, aby zlepšila fungovanie Europolu v otázkach boja proti cezhraničnej 
trestnej činnosti, ktorej obeťami sú deti, najmä pokiaľ ide o šírenie detskej pornografie 
prostredníctvom internetu, a aby posúdila možnosť, že vyšetrovacie tímy v tejto oblasti by 
riadili agenti Europolu;

8. žiada Komisiu, aby predložila správu o možnosti zahrnúť do všetkých medzinárodných 
dohôd uzavretých medzi Európskym spoločenstvom a tretími krajinami osobitnú, právne 
záväznú doložku o dodržiavaní práv dieťaťa, ako sú vymedzené na medzinárodnej úrovni.

  
1 Ú. v. EÚ L 338, 23. 12. 2003, s. 1.


