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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

– având în vedere programul de acțiune stabilit prin Decizia nr. 293/2000/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 24 ianuarie 2000 de adoptare a unui program 
de acțiune comunitară (programul Daphne) (2000-2003) referitor la măsuri preventive 
pentru a combate violența împotriva copiilor, adolescenților și femeilor1,

A. întrucât punctul 9 al programului de acțiune adoptat la cea de-a patra Conferință mondială 
privind femeile, desfășurată la Beijing, în perioada 4-15 septembrie 1995, constituie, de 
asemenea, un principiu fundamental, enunțat la toate conferințele internaționale pe tema 
drepturilor copilului, care au avut loc în deceniul precedent,

1. reamintește că strategia externă a Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile copilului 
ar trebui să se bazeze pe valorile și principiile definite în Declarația universală a 
drepturilor omului, în special în articolele 3, 16, 18, 23, 25, 26 și 29 ale acesteia;

2. subliniază faptul că orice acțiuni în favoarea drepturilor copilului ar trebui să respecte 
locul prioritar al părinților și al familiei apropiate a copilului;

3. condamnă toate formele de violență împotriva copiilor: violența fizică, psihologică și 
sexuală, ortogenia pe criterii de sex, sclavia, traficul de copii sau vânzarea copiilor sau a 
organelor acestora, pornografia infantilă, prostituția infantilă, pedofilia, precum și sărăcia 
extremă, foametea și conflictele armate;

4. condamnă îndeosebi încălcările specifice ale drepturilor femeilor și ale tinerelor fete, 
precum așa-numitele crime „de onoare”, căsătoriile forțate și mutilările genitale, care nu 
pot fi niciodată justificate și nu trebuie tolerate în niciun context;

5. îndeamnă statele care beneficiază de ajutor pentru dezvoltare și care donează astfel de 
ajutor să includă în toate schimburile în mod sistematic o clauză sanitară cu privire la 
protecția copiilor care sunt victime ale sărăciei extreme și suferă de pneumonie, diaree 
sau paludism, principalele cauze ale deceselor infantile în țările în curs de dezvoltare.

                                               
1 JO L 34, 9.2.2000, p. 1.
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