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B9-0178/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 30. 
évfordulója kapcsán a gyermekek jogairól
(2019/2876(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a gyermek jogairól szóló, 1989. november 20-i ENSZ-egyezményre,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményre (Emberi Jogok Európai Egyezménye),

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2. és 24. cikkére,

– tekintettel a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és a tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó 
eljárási biztosítékokról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő 
segítségnyújtás meghatározásáról szóló, 2002. november 28-i 2002/90/EK tanácsi 
irányelvre3 és a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz 
történő segítségnyújtás elleni küzdelem büntetőjogi keretének megerősítéséről szóló, 
2öö2. november 28-i 2002/946/IB tanácsi kerethatározatra4,

– tekintettel a német gyermek- és ifjúságvédelmi jóléti hivatal (Jugendamt) határokon 
átnyúló családjogi vitákban játszott szerepére vonatkozó, 2018. november 29-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a gyermekházasságok megszüntetéséről szóló, 2017. október 4-i 
állásfoglalására6, "A korai és kényszerházasságok elleni uniós külső stratégia felé – 
következő lépések" című, 2018. július 4-i állásfoglalására7, valamint a női nemi szervek 
megcsonkításával szembeni zéró toleranciáról szóló, 2018. február 7-i állásfoglalására8,

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) 

1 HL L 335., 2011.12.17., 1. o.
2 HL L 132., 2016.5.21., 1. o.
3 HL L 328., 2002.12.5., 17. o.
4 HL L 328., 2002.12.5., 1. o.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0476.
6 HL C 346., 2018.9.27., 66. o.
7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0292.
8 HL C 463., 2018.12.21., 26. o.
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és az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) által a női nemi szervek megcsonkításának 
gyakorlata ellen kiadott 1997. évi közös nyilatkozatra, a női nemi szervek 
megcsonkításának megszüntetéséről szóló, e gyakorlat felszámolását sürgető 2008. évi 
WHO-nyilatkozatra, valamint a „Globális stratégia a női nemi szervek egészségügyi 
szolgáltatók általi megcsonkításának megakadályozására” című 2010. évi WHO-
jelentésre,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 165. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény a legszélesebb körben – és 
valamennyi uniós tagállam által – ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezmény, amely 
egyértelmű jogi kötelezettségeket ír elő egy állam joghatósága alá tartozó valamennyi 
gyermek jogainak előmozdítása, védelme és érvényesítése tekintetében; mivel az 
Európai Parlamentben magas szintű konferenciára kerül sor a gyermek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 30. évfordulója alkalmából;

B. mivel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 6. cikke kimondja, hogy „Az 
Egyezményben részes államok elismerik, hogy minden gyermeknek veleszületett joga 
van az életre.”; mivel az olyan gyakorlatok, mint a béranyaság, ellentmondanak az 
„élethez való jog” elvének érdemi tartalmának;

C. mivel a gyermekek – testi és mentális éretlenségük okán – születésük előtt és után is 
különleges védelmet és gondoskodást igényelnek, ideértve a megfelelő jogi védelmet is;

D. mivel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 14. cikke kimondja, hogy „Az 
Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szülőknek vagy, adott esetben, a 
gyermek törvényes képviselőinek azt a jogát és kötelességét, hogy a gyermeket e 
jogának gyakorlásában képességei fejlettségének megfelelően irányítsák.”;

E. mivel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 5. cikke kimondja, hogy „Az 
Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szülőknek vagy, adott esetben a 
helyi szokás szerint, a nagycsaládnak vagy a közösségnek, a gyámoknak vagy más, a 
gyermekért törvényesen felelős személyeknek azt a felelősségét, jogát és kötelességét, 
hogy a gyermeknek az Egyezményben elismert jogai gyakorlásához, képességei 
fejlettségének megfelelően, iránymutatást és tanácsokat adjanak.”;

F. mivel a családnak, mint a társadalom alapvető összetevőjének és a gyermekek 
növekedését és jólétét szolgáló természetes környezetnek meg kell adni a szükséges 
védelmet és támogatást annak érdekében, hogy teljes mértékben eleget tehessen a 
közösségen belüli kötelezettségeinek; mivel a gyermeknek személyisége teljes és 
harmonikus fejlődése érdekében családi környezetben, boldogság, szeretet és megértés 
légkörében kell felnőnie;

G. mivel a gyermekek jogainak előmozdítása az uniós politikák egyik kifejezett célja, és 
mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája megköveteli, hogy az EU minden fellépésénél 
elsődleges szempontként vegyék figyelembe a gyermekek mindenek felett álló érdekeit;

H. mivel a gyermekek jogait a világ számos részén továbbra is megsértik;
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I. mivel az olyan globális tendenciák, mint az új technológiák és a digitalizáció új 
fenyegetést jelentenek a gyermekek számára, ugyanakkor új tanulási és kapcsolódási 
lehetőségeket is biztosítanak;

J. mivel az Unió területén majdnem 25 millió 18 éven aluli gyermeket fenyeget a 
szegénység vagy társadalmi kirekesztés veszélye; mivel a szegénység megfosztja a 
gyermekeket az oktatási lehetőségektől, a gondozástól, az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáféréstől, a megfelelő élelmezéstől és lakhatástól, a családi támogatástól, valamint 
az erőszakkal szembeni védelemtől, ami életük egészre kihathat;

K. mivel az emberkereskedelem közel minden negyedik, az EU-ban regisztrált áldozata 
gyermek; mivel az EUMSZ 79. cikke kimondja, hogy az EU-nak közös bevándorlási 
politikát kell kidolgoznia, amelynek célja az emberkereskedelem, és különösen a nők és 
gyermekek kereskedelme elleni küzdelem;

L. mivel a migráns gyermekek csempészete emberkereskedelemhez vezethet, mivel a 
kizsákmányolás és a bántalmazás már a tranzit során vagy a célállomáson 
megkezdődhet, akkor is, ha kezdetben a csempészethez hozzájárultak; mivel a lányok 
messze az elsődleges célpontok, és szexuális kizsákmányolás céljából kereskednek 
velük; mivel a „segítségnyújtási csomag” (a 2002/90/EK tanácsi irányelv és a 
2002/946/IB tanácsi kerethatározat) fontos eszköz az emberkereskedelem és a 
gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemben;

M. mivel a migráns gyermekek – és különösen a kísérő nélküli kiskorúak – időben történő 
nyilvántartásba vétele előfeltétele védelmük biztosításának és eltűnésük megelőzésének;

N. mivel a gyermekek online szexuális zaklatása és kizsákmányolása a gyermekek 
alapvető jogainak súlyos megsértése, amely egyre növekvő jelenség, és amely hatalmas 
traumát és hosszan tartó káros következményeket okoz a gyermekáldozatok számára; 
mivel a legfrissebb adatok szerint – több mint 45 millió bejelentett kép és videó – a 
gyermekek szexuális zaklatását megjelenítő online felvételek (CSAM) száma példátlan 
ütemben nő;

O. mivel a hagyományok, a kultúra, a vallás, a meggyőződés, a politika vagy bármely más 
doktrína soha nem használható fel a gyermekek elleni erőszak igazolására; mivel az 
elavult kulturális és vallási szokásokból eredő gyakorlatok gyermekáldozatai felnőtt 
korukra a társadalom ellenségeivé válhatnak;

P. mivel a női nemi szervek megcsonkítása magában foglal minden olyan eljárást, amely a 
külső női nemi szervek részleges vagy teljes eltávolítását vagy a női nemi szervek nem 
orvosi okokból történő egyéb megkárosítását vonja maga után; mivel a női nemi 
szervek megcsonkítását nemzetközi szinten a lányok és nők emberi jogainak 
megsértéseként ismerik el, és azt főként fiatal lányokon végzik 15 éves korig;

Q. mivel küzdeni kell az iskolákban a „nemekkel kapcsolatos elmélet” terjesztését célzó 
kezdeményezésekkel szemben;

R. mivel az EUMSZ 165. cikke szerint „az Unió a tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és kiegészítésével 
hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben 
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tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó 
hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket”;

Általános megjegyzések

1. úgy véli, hogy a gyermek jogainak az uniós politikák központjában kellene állniuk, és 
hogy az ENSZ gyermekjogi egyezményének 30. évfordulója alkalmat kínál a 
gyermekjogok teljes körű végrehajtásának biztosítására minden szakpolitika terén és a 
gyakorlatban, valamint további intézkedések megtételére annak érdekében, hogy 
mindenütt minden gyermek – és különösen a legkiszolgáltatottabbak – jogait 
tiszteletben tartsák;

2. emlékeztet arra, hogy minden embernek joga van az élethez, és az emberi életet a 
fogantatás pillanatától kezdve védeni kell; hangsúlyozza, hogy a nőknek minden 
szükséges támogatást meg kell adni annak megakadályozása érdekében, hogy az 
abortuszt alternatívának tekintsék;

3. ösztönzi a tagállamokat, hogy osszák meg egymással a bevált gyakorlatokat annak 
érdekében, hogy Unió-szerte javítsák a gyermek mindenek felett álló érdeke elvének 
helyes alkalmazását;

4. üdvözli az új Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy új, átfogó stratégiát 
terjeszt elő a gyermekek jogairól; emlékeztet a gyermekek jogainak védelme iránti 
uniós kötelezettségvállalásra, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének 
(3) bekezdése és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke is rögzít, a 
Szerződésekben meghatározott hatáskörök keretein belül;

5. emlékeztet arra, hogy az ENSZ fenntartható fejlődési céljai relevánsak a gyermekek 
jogainak védelme szempontjából;

6. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy a Párizsi Megállapodással összhangban 
fokozzák a gyermekek egészséges környezetének biztosítására irányuló intézkedéseket, 
fellépve az éghajlatváltozás negatív hatásai ellen;

7. ösztönzi a tagállamokat, hogy biztosítsák az eltűnt gyermekek bejelentésére szolgáló, 
jól működő szolgáltatás folyamatosságát és minőségét, amint azt a 2018-ban elfogadott 
Európai Elektronikus Hírközlési Kódex előírja;

8. komoly aggodalommal állapítja meg, hogy a német családjogi rendszerrel kapcsolatos 
problémák – többek között a német Jugendamt ellentmondásos, a nem német szülők 
által benyújtott petíciók által kifogásolt szerepe – továbbra is megoldatlanok; 
hangsúlyozza, hogy a Petíciós Bizottsághoz folyamatosan érkeznek a nem német 
állampolgárságú szülők által benyújtott petíciók, amelyek az illetékes német hatóságok 
által a gyermekeket érintő, határokon átnyúló családjogi vitákban elfogadott eljárások és 
gyakorlatok eredményeként jelentkező súlyos megkülönböztetésről számolnak be;

9. emlékezteti a tagállamokat arra, hogy a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 8. és 
20. cikkének szövegével összhangban minden szükséges és indokolt esetben biztosítani 
kell a gyermek nevelőszülőknél való elhelyezését, különösen az olyan, folyamatos 
gyermekgondozás lehetővé tétele érdekében, amely figyelembe veszi a gyermek etnikai, 
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vallási, nyelvi és kulturális identitását;

Belső politikák

A gyermekekkel szembeni erőszak minden formájának felszámolása

10. elítéli a gyermekekkel szembeni fizikai vagy mentális erőszak minden formáját, 
beleértve a szexuális erőszakot, az online erőszakot, a kényszerházasságot, a 
gyermekmunkát, a prostitúciót, az emberkereskedelmet és a szervkereskedelmet, a 
migráns gyermekek csempészését, a kínzást, a becsületgyilkosságot, a női nemi szervek 
megcsonkítását, a toborzást, a besorozás utáni sanyargatást, az elhanyagolást, az 
alultáplálást, valamint a gyermekek katonákként és emberi pajzsként való alkalmazását;

11. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy saját hatáskörükön belül járjanak el annak 
biztosítása érdekében, hogy a kulturális és vallási örökség soha ne befolyásolja a 
gyermekek testi és lelki épségét;

12. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki holisztikus megközelítést 
az online és offline szexuális erőszak és gyermekbántalmazás felszámolására; 
hangsúlyozza, hogy az ágazattal való együttműködés alapvető fontosságú, és felhívja az 
ikt-vállalatokat és az online platformokat, hogy vállaljanak felelősséget a gyermekek 
online szexuális zaklatása és kizsákmányolása elleni küzdelemben; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy vezessenek be nemzeti figyelemfelkeltő kampányokat annak 
érdekében, hogy gyermekbarát módon tájékoztassák a gyermekeket az internethez 
kapcsolódó kockázatokról és veszélyekről, valamint hogy szervezzenek célzott 
kampányokat a szülők számára;

13. üdvözli a gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelemről szóló, 2019. október 8-
i tanácsi következtetéseket, és felhívja az Európai Tanács jelenlegi és soron következő 
elnökségeit, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak biztosítása érdekében, hogy a 
tagállamok konkrét intézkedéseket hozzanak az áldozatok hatékonyabb támogatása 
érdekében, továbbá hogy dolgozzanak ki hatékony megelőző, valamint nyomozási és 
vádemelési intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az elkövetőket bíróság elé 
állítsák;

14. felhívja a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre a 2011/93/EU irányelvet és 
a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011/93/EK irányelv végrehajtásáról 
szóló, 2017. december 14-i állásfoglalását9; felhívja az Európa Tanács gyermekek 
szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló 
egyezményének (Lanzarotei Egyezmény) részes uniós tagállamait, hogy hajtsák végre a 
Lanzarotei Bizottság (a Lanzarotei Egyezmény részes feleinek bizottsága) ajánlásait;

15. tudatában van, hogy a bűnüldöző hatóságok korábban soha nem látott mennyiségű 
online bejelentést kapnak a gyermekek szexuális zaklatását okozó anyagokról (CSAM), 
és hatalmas kihívásokkal szembesülnek a munkateher kezelése terén, és ezért 
erőfeszítéseket a legfiatalabb, legsérülékenyebb áldozatokat megjelenítő képekre 
összpontosítják; hangsúlyozza, hogy fokozni kell a kutatásba és fejlesztésbe, valamint a 

9 HL C 369., 2018.10.11., 96. o.
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CSAM online felderítését és az eltávolítási és törlési eljárások felgyorsítását célzó új 
technológiákba történő beruházásokat, különösen az ágazat és a magánszektor részéről;

16. felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a bűnüldöző hatóságok és a gyermekek 
szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása ellen küzdő civil társadalmi 
szervezetek, többek között a forródrót-hálózatok közötti együttműködést; felhívja az 
Európai Bizottságot, hogy aktualizálja a „Gyermekbarát internet” elnevezésű, 2012-ben 
előterjesztett stratégiát;

Befektetés a gyermekek jövőjébe

17. felszólítja az Uniót és tagállamait a gyermekeknek szóló közszolgáltatásokba való 
beruházásra, ideértve a gyermekgondozást, az oktatást és az egészségügyet;

18. javasolja a tagállamoknak, hogy hozzanak létre olyan jogszabályokat, amelyek védik 
vagy megerősítik az anyasággal és az apasággal kapcsolatos jogokat oly módon, hogy 
azok elősegítsék az egészséges és stabil környezet kialakítását különösen a gyermekek 
életének első hónapjaiban; felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy biztosítsák a 
munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv10 teljes körű végrehajtását, 
mivel a munka és a magánélet közötti jobb és méltányosabb egyensúly elérése pozitív 
hatással lesz a gyermekek jólétére;

19. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki stratégiai kereteket a 
szegénység csökkentésére, amelyeknek figyelembe kell venniük a szegénység 
különböző, nem monetáris vonatkozásait, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokhoz, 
a lakhatáshoz és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést;

20. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy hangolják össze az európai szemeszter éves 
reformprogramjait a gyermekek érdekében történő beruházásról szóló 2013. évi európai 
bizottsági ajánlással, és életkor szerinti bontásban dolgozzanak ki  hatékony mutatókat a 
szociális jogok európai pillérének szociális eredménytáblájához annak érdekében, hogy 
hatékonyan és pártatlanul nyomon lehessen követni a gyermekek helyzetét az EU-ban;

21. felhívja az új Bizottságot és a nemzetközi partnerségekért és a válságkezelésért felelős 
új biztosokat, hogy terjesszenek elő stratégiát, és korszerűsítsék a Bizottság 
szakpolitikai keretét annak érdekében, hogy iránymutatást nyújtsanak a tagállamoknak, 
hogyan lehet a gyermekeket inkluzív és virágzó társadalmakban felnevelni, ahol senki 
sem marad le, továbbá kéri, hogy az EU 2030-ig szóló menetrendjében tűzzenek ki 
célokat a gyermekszegénység felére csökkentése céljából;

22. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy fektessenek be a gyermekek és a tinédzserek 
jövőjébe, vértezzék fel őket a munkaerőpiac támasztotta igények szerinti készségekkel 
és tudással, hogy a gyermekek és a tinédzserek élhessenek a sikeres élethez való 
jogukkal, valamint teljes mértékben kiaknázhassák a társadalmi változások 
kezdeményezőiként bennük rejlő lehetőségeket;

23. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti rendszereik keretén belül áldozzanak az 
egyre nagyobb teret hódító gyermekkori mentális egészségügyi rendellenességek 

10 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.
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kezelését szolgáló megelőző intézkedésekre, valamint szavatolják, hogy az iskolák kellő 
forrásokkal rendelkezzenek az életvezetési tanácsadás biztosításához, a tanárok pedig 
megfelelő képzésben részesüljenek;

Oktatás

24. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a gyermekek egyenlő esélyeken alapuló 
oktatáshoz való jogát;

25. emlékeztet arra, hogy a tagállamok teljes mértékben felelősek oktatási rendszereik 
megszervezéséért, az oktatás tartalmáért, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségükért;

26. ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a korai iskolaelhagyás 
leküzdésére és megelőzésére, valamint annak biztosítására, hogy a minőségi oktatáshoz 
koragyermekkortól a serdülőkorig a nemek közötti egyenlőség tiszteletben tartása 
mellett férhessenek hozzá a gyermekek;

27. kiemeli, hogy a digitális korban az oktatás és képzés terén az innovációnak kell a 
vezérelvnek lennie;

A gyermekek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése

28. felszólítja a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre az (EU) 2016/800 
irányelvet; hangsúlyozza, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekének mindig 
elsődleges szempontnak kell lennie a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi 
igazságszolgáltatási döntés során, és hogy biztosítani kell a gyermekek számára a 
meghallgatáshoz való jogot, kellő figyelmet fordítva életkorukra és érettségükre;

29. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a börtönben lévő gyermekek az 
alkalmazandó joggal és eljárásokkal összhangban olyan bánásmódban részesüljenek, 
amely figyelembe veszi mindenek felett álló érdekeiket;

Migráns gyermekek

30. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a gyermekeket érintő 
emberkereskedelem és a migránscsempészet elleni küzdelem terén, különösen a kísérő 
nélküli gyermekek esetében, mivel ők jobban ki vannak téve a kizsákmányolás és a 
gyermekkereskedelem kockázatának;

31. felhívja a tagállamokat, hogy érdemben hajtsák végre az embercsempészek üzleti 
modellje elleni küzdelemre irányuló „segítségnyújtási csomagot”, ezáltal védve a 
migráns gyermekeket a kizsákmányolástól és a visszaélésektől;

32. .hangsúlyozza a menekült gyermekek biometrikus adatai nyilvántartásba vételének 
fontosságát, és üdvözli az Eurodac-rendelet11 átdolgozására irányuló 2016. évi 
bizottsági javaslatot, továbbá hangsúlyozza a hat évesnél idősebb menekült gyermekek 
nyilvántartásba vételének fontosságát az eltűnt gyermekek azonosításának és 
felkutatásának elősegítése érdekében, megakadályozva ugyanakkor, hogy e gyermekek 

11 HL L 180., 2013.6.29., 1. o.
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az emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatok kezébe kerüljenek;

33. felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen hajtsák végre az emberkereskedelem elleni 
uniós irányelvet12, különös tekintettel a 18. cikk szerinti megelőző intézkedésekre;

34. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok fokozzák fellépésüket az áldozatok 
viszonylatában való elszámoltathatóság és a bűnözés felszámolása, valamint az 
emberkereskedők, embercsempészek, kizsákmányolók, haszonszerzők, haszonélvezők 
és visszaélést elkövetők folytatódó büntetlensége elleni küzdelem terén, többek között 
azáltal, hogy büntethetővé teszik az emberkereskedelem áldozatainak mindennemű 
kizsákmányolását;

Kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek

35. elítéli a lányok elleni erőszak minden formáját, és sürgeti a tagállamokat, hogy 
vezessenek be konkrét intézkedéseket a gyermekházasság, a női nemi szervek 
megcsonkítása és más káros gyakorlatok megszüntetése érdekében; felhívja az EU-t és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatával 
kapcsolatos képzést és tudatosságot az egészségügyi szakemberek körében, és 
mozdítsák elő a különböző közösségeken belüli figyelemfelkeltő kampányokat;

36. felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a bűnüldöző és gyermekvédelmi hatóságok 
közötti határokon átnyúló együttműködést és információcserét az eltűnt gyermekek 
azonosítása és védelme érdekében;

37. hangsúlyozza, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a fogyatékossággal élő 
gyermekekre, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak; határozottan elítéli az 
ellenük irányuló erőszak minden formáját, ideértve a rossz bánásmód vagy a nem 
megfelelő gondozás által okozott erőszakot is; felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák 
végre a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben és a gyermekek alternatív gondozásáról 
szóló ENSZ-iránymutatásokban lefektetett normákat;

Külpolitika

38. felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy az EU valamennyi külső fellépése során –  
többek között az emberi jogi párbeszédek, az EU közös biztonság- és védelempolitikája 
(KBVP) és válságkezelési műveletei, valamint az európai szomszédságpolitika (ENP) 
összefüggésében – fordítson megkülönböztetett figyelmet a gyermekek jogainak 
hatékony érvényesítésére;

39. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a gyermekek jogainak a fejlesztési 
együttműködésbe és a humanitárius segítségnyújtásba való integrálására irányuló 
fellépéseit a megfelelő finanszírozás biztosítása és a konfliktusok által érintett 
gyermekek védelmének növelése érdekében;

40. megjegyzi, hogy a 2021–2027-es új többéves pénzügyi keret tükrözi, hogy a 
gyermekszegénységet sürgősen kezelni kell mind az EU-n belül, mind a harmadik 

12 HL L 101., 2011.4.15., 1. o.
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országokban folytatott külső fellépések révén; hangsúlyozza a hivatalos fejlesztési 
támogatás (ODA) mint a szegénység felszámolásának kulcsfontosságú eszközének 
fontosságát, és emlékeztet az EU és a tagállamok vonatkozó ODA-
kötelezettségvállalásaira;

41. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a gyermekházasságok felszámolásáról szóló 
európai parlamenti állásfoglalás teljes körű és gyors végrehajtását; rámutat, hogy ez az 
állásfoglalás felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy alkalmazzanak egységes jogi 
normákat a gyermekházasságok kezelésére vonatkozó eljárás tekintetében, működjenek 
együtt a harmadik országok bűnüldöző hatóságaival és igazságszolgáltatási 
rendszereivel, valamint nyújtsanak képzést és technikai segítséget a korai és 
kényszerházasságokat tiltó jogszabályok elfogadásához és végrehajtásához;

42. felhívja az alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy a rendelkezésre álló eszközök – 
többek között a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló, 2008. 
június 16-i aktualizált uniós iránymutatások, a fegyveres konfliktusokban érintett 
gyermekekről szóló, 2010. december 6-i uniós iránymutatások felülvizsgált végrehajtási 
stratégiája, valamint a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekek védelmének a 
KBVP-műveletekbe való integrálására vonatkozó, 2006. május 23-i ellenőrzőlista – 
felhasználásával hatékonyan és átfogóan foglalkozzanak a fegyveres konfliktusok által 
érintett gyermekekre gyakorolt rövid, közép- és hosszú távú hatásokkal;

43. felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy rendszeresen vesse fel a konfliktusban részt 
vevő felekkel szemben elkövetett súlyos jogsértéseket, különösen azokat, amelyeket az 
ENSZ főtitkárának a gyermekekről és a fegyveres konfliktusokról szóló éves jelentése 
említ; sürgeti az alelnököt/főképviselőt, hogy minden rendelkezésére álló eszközt 
használjon fel annak biztosítására, hogy az EU megvédje a konfliktusok áldozatául esett 
gyermekeket azáltal, hogy a gyermekekről és a fegyveres konfliktusokról szigorú uniós 
iránymutatásokat vezet be, és azokat maradéktalanul végrehajtatja, és biztosítja, hogy az 
EU KBVP-missziójának valamennyi munkatársa megfelelő képzésben részesüljön a 
gyermekek védelméről;

°

° °

44. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


