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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva vse države članice, ki tega še niso storile, naj ratificirajo oba izbirna protokola h 
konvenciji o otrokovih pravicah; 

2. poziva države članice, ki tega še niso storile, naj ratificirajo Haaško konvencijo z dne 19. 
oktobra 1996 o sodni pristojnosti, uporabnem pravu, priznavanju, izvrševanju in 
sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepih za zaščito otrok; poziva institucije 
Evropske unije, naj v tretjih državah spodbudijo ratifikacijo glavnih mednarodnih 
instrumentov za zaščito otrokovih pravic, še posebej tistih, s katerimi bi se izboljšal 
položaj mladoletnih priseljencev; 

3. ker izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s 
starševsko odgovornostjo1 s strani nacionalnih oblasti lahko pripelje do različnih razlag, 
poziva Komisijo, naj oblikuje nekaj smernic in skupek najboljših praks za razjasnitev in 
olajšanje izvajanja te uredbe;

4. poziva Komisijo in Svet, naj ob sprejemanju zakonodaje spoštujeta listino o temeljnih 
pravicah (zlasti člen 24), in tako zajamčita sistematično upoštevanje pravic otrok v vseh 
zakonodajnih predlogih; 

5. opozarja, da bi bil pristop Evropske skupnosti h konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin Sveta Evrope ustrezna rešitev za večjo zaščito otrok v EU, ter poziva 
Svet, naj čim prej podpiše pristop k tej konvenciji; 

6. poziva Svet, naj čim prej sprejme predlog za okvirni sklep o organizacijskih in vsebinskih 
vidikih izmenjave podatkov iz kazenskih evidenc med državami članicami; 

7. poziva Svet, naj izboljša pristojnosti Europola v boju proti čezmejnemu kriminalu zoper 
otroke, zlasti kar zadeva širjenje otroške pornografije po medmrežju, in naj razmisli o 
možnosti, da bi predstavnik Europola vodil preiskovalne skupine na tem področju; 

8. poziva Komisijo, naj predstavi poročilo o možnosti, da se v vse mednarodne sporazume 
med Evropsko skupnostjo in tretjimi državami vključi posebna in pravno zavezujoča 
klavzula o spoštovanju otrokovih pravic, določenih na mednarodni ravni.

  
1 UL L 338, 23.12.2003, str. 1.
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