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B9-0178/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 
30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului
(2019/2876(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) din 20 
noiembrie 1989,

– având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (Convenția Europeană a Drepturilor Omului - CEDO);

– având în vedere articolele 2 și 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene (carta),

– având în vedere Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului1,

– având în vedere Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 
11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate 
sau acuzate în cadrul procedurilor penale2,

– având în vedere Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a 
facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate3 și Decizia-cadru 2002/946/JAI a 
Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni 
facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate4,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 noiembrie 2018 referitoare la rolul Oficiului 
german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale 
transfrontaliere5,

– având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2017 referitoare la eradicarea practicii de 
căsătorie a copiilor6, Rezoluția sa din 4 iulie 2018 referitoare la strategia externă a UE 
împotriva căsătoriilor forțate și timpurii - etapele următoare7 și Rezoluția sa din 7 
februarie 2018 referitoare la toleranța zero față de mutilarea genitală a femeilor (MGF)8,

1 JO L 335, 17.12.2011, p. 1.
2 JO L 132, 21.5.2016, p. 1.
3 JO L 328, 5.12.2002, p. 17.
4 JO L 328, 5.12.2002, p. 1.
5 Texte adoptate, P8_TA(2018)0476.
6 JO C 346, 27.9.2018, p. 66.
7 Texte adoptate, P8_TA(2018)0292.
8 JO C 463, 21.12.2018, p. 26.
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– având în vedere declarația comună din 1997 a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 
a Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și a Fondului 
Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) împotriva practicii MGF, declarația OMS 
din 2008 privind eliminarea MGF și susținerea unor acțiuni mai puternice pentru 
abandonarea acestei practici, precum și Raportul OMS din 2010 privind „O strategie 
globală pentru a împiedica personalul din domeniul sănătății să practice mutilarea 
genitală a femeilor”,

– având în vedere articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât CDC este tratatul internațional privind drepturile omului ratificat pe scara cea 
mai largă din istorie, a fost ratificat de toate statele membre și stabilește obligația 
juridică clară a statelor semnatare de a promova, proteja și apăra drepturile tuturor 
copiilor din jurisdicția lor; întrucât Parlamentul va găzdui o conferință la nivel înalt 
pentru a celebra cea de a 30-a aniversare a CDC;

B. întrucât articolul 6 din CDC prevede că „statele părți recunosc că fiecare copil are 
dreptul inerent la viață”; întrucât practici precum maternitatea de substituție contravin 
unei interpretări autentice a principiului „dreptului la viață”;

C. întrucât, datorită imaturității lor fizice și psihice, copiii au nevoie de protecție și îngrijire 
specială, inclusiv de o protecție juridică adecvată, atât înainte, cât și după naștere;

D. întrucât articolul 14 din CDC prevede că „statele părți respectă drepturile și obligațiile 
părinților sau, unde este cazul, ale tutorilor legali, de a îndruma copilul în exercitarea 
dreptului său, de o manieră corespunzătoare capacităților în continuă dezvoltare ale 
copilului”;

E. întrucât articolul 5 din CDC prevede că „statele părți respectă responsabilitățile, 
drepturile și îndatoririle părinților sau, după caz, ale membrilor familiei extinse sau ale 
comunității, conform cutumelor locale, ale tutorilor legali sau altor persoane 
responsabile din punct de vedere legal de copil, de a oferi copilului o îndrumare și o 
orientare adecvate în exercitarea drepturilor recunoscute prin prezenta convenție, de o 
manieră corespunzătoare capacităților în continuă dezvoltare ale copilului”;

F. întrucât familiei, ca grup fundamental al societății și mediu natural al evoluției și 
bunăstării tuturor membrilor săi, în special a copiilor, ar trebui să i se acorde protecția și 
asistența necesară pentru a-și putea asuma întru totul responsabilitățile care îi revin în 
cadrul comunității; întrucât, pentru dezvoltarea deplină și armonioasă a personalității 
sale, copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, 
dragoste și înțelegere;

G. întrucât promovarea drepturilor copilului este un obiectiv explicit al politicilor UE și 
întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede ca interesul 
superior al copilului să fie considerat preeminent în toate acțiunile UE;

H. întrucât drepturile copilului continuă să fie încălcate în multe părți ale lumii;
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I. întrucât tendințele globale, cum ar fi noile tehnologii și digitalizarea, creează noi 
amenințări pentru copii, dar și noi oportunități de învățare și contact;

J. întrucât, în UE, aproape 25 de milioane de copii sub 18 ani sunt expuși riscului de 
sărăcie și excluziune socială; întrucât sărăcia privează copiii de oportunități de educație, 
de servicii de îngrijire, de acces la servicii medicale, de o alimentație adecvată și de o 
locuință corespunzătoare, de sprijin familial și chiar de protecție împotriva violenței, și 
poate avea efecte de lungă durată;

K. întrucât aproape un sfert dintre victimele ale traficului de persoane înregistrate în UE 
este un copil traficat pe teritoriul Uniunii; întrucât articolul 79 din TFUE stipulează că 
UE trebuie să dezvolte o politică comună de imigrație care să urmărească combaterea 
traficului de persoane, în special de femei și copii;

L. întrucât contrabanda cu copii migranți poate conduce la trafic de ființe umane, deoarece 
exploatarea și abuzurile pot începe în timpul tranzitului sau la destinație, chiar și atunci 
când consimțământul a existat inițial; întrucât sunt vizate, în primul rând, fetele, care fac 
obiectul traficului în scopul exploatării sexuale; întrucât „Pachetul privind facilitarea” 
(Directiva 2002/90/CE a Consiliului și Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului) este 
un instrument important, conceput pentru combaterea traficului de ființe umane și a 
exploatării sexuale a copiilor;

M. întrucât înregistrarea în timp util a copiilor migranți, în special a minorilor neînsoțiți, 
este o precondiție necesară pentru a le asigura protecția și pentru a evita să li se piardă 
urma;

N. întrucât abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor online, care constituie o 
încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale copiilor, sunt fenomene în creștere, 
provocând traume grave și efecte nocive de durată asupra copiilor victime; întrucât, 
potrivit celor mai recente date, numărul de imagini care conțin abuzuri sexuale asupra 
copiilor în mediul online a crescut dramatic și într-un ritm fără precedent și, după unele 
surse, 45 de milioane de imagini și videoclipuri au fost semnalate drept abuzuri sexuale 
asupra copiilor;

O. întrucât tradiția, cultura, religia, convingerile, politica sau orice altă doctrină nu ar trebui 
utilizate niciodată pentru a justifica violența împotriva copiilor; întrucât copiii victime 
ale unor practici culturale și religioase din alte timpuri pot dezvolta, ca una dintre 
consecințe, o atitudine ostilă față de societate când devin adulți;

P. întrucât mutilarea genitală a femeilor (MGF) cuprinde toate procedurile care implică 
îndepărtarea parțială sau totală a părților externe ale organelor genitale feminine sau 
rănirea organelor genitale feminine pe motive non-medicale; întrucât MGF este 
recunoscută la nivel internațional ca o încălcare a drepturilor omului în cazul fetelor și 
femeilor și este practicată în special asupra tinerelor fete din copilărie până la 15 ani;

Q. întrucât ar trebui combătută promovarea inițiativelor care urmăresc predarea în școli a 
„teoriei genului”;

R. întrucât articolul 165 din TFUE prevede că „Uniunea contribuie la dezvoltarea unei 
educații de calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în cazul în care 



RE\1193042RO.docx 5/10 PE643.346v01-00

RO

este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe deplin 
responsabilitatea statelor membre față de conținutul învățământului și de organizarea 
sistemului educațional, precum și diversitatea lor culturală și lingvistică”,

Observații generale

1. consideră că drepturile copiilor ar trebui să se afle în centrul politicilor UE și că cea de-a 
30-a aniversare a CDC reprezintă o ocazie unică pentru a transpune pe deplin convenția 
în politici și în practică și pentru a lua noi măsuri în vederea asigurării respectării 
drepturilor tuturor copiilor, în special ale celor mai vulnerabili dintre aceștia;

2. reamintește că toate ființele umane au dreptul inerent la viață și că viața trebuie 
întotdeauna protejată, începând din momentul concepției; subliniază că femeilor trebuie 
să li se ofere tot sprijinul necesar pentru a le împiedica să considere avortul o opțiune;

3. încurajează statele membre să facă schimb de bune practici pentru a aplica corect 
principiul interesului superior al copilului în întreaga UE;

4. salută angajamentul noii Comisii de a prezenta o nouă strategie cuprinzătoare privind 
drepturile copilului; reamintește angajamentul UE de a proteja drepturile copilului, 
astfel cum sunt consacrate la articolul 3 alineatul (3) din TFUE și la articolul 24 din 
Cartă, în limitele competențelor stabilite de tratate;

5. reamintește că toate Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) sunt relevante 
pentru promovarea drepturilor copiilor;

6. invită UE și statele membre să-și intensifice acțiunile pentru a asigura un mediu sănătos 
pentru copii și a combate efectele negative ale schimbărilor climatice, în conformitate 
cu Acordul de la Paris;

7. încurajează statele membre să asigure continuitatea și calitatea unui serviciu funcțional 
de semnalare a copiilor dispăruți, conform prevederilor Codului european al 
comunicațiilor electronice adoptat în 2018;

8. constată cu profundă îngrijorare că problemele legate de sistemul german de drept al 
familiei, inclusiv rolul controversat al Jugendamt, denunțat prin petiții de către părinți 
care nu sunt germani, rămân în continuare nerezolvate; subliniază că Comisia pentru 
petiții a Parlamentului primește în permanență petiții din partea unor părinți care nu sunt 
germani, care descriu discriminări grave ca urmare a procedurilor și practicilor concret 
adoptate de autoritățile germane în litigiile familiale transfrontaliere care implică copii;

9. reamintește statelor membre că trebuie să le ofere copiilor toate formele necesare și 
justificate de plasament familial, în conformitate cu textul articolelor 8 și 20 din 
Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și, în special, să facă posibilă o 
îngrijire continuă a copiilor, care să țină seama de identitatea lor etnică, religioasă, 
lingvistică și culturală;

Politici interne

Eradicarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor
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10. condamnă toate formele de violență fizică sau psihică împotriva copiilor, inclusiv 
abuzurile sexuale, violența online, căsătoriile forțate, munca copiilor, prostituția, traficul 
de ființe umane și traficul de organe, contrabanda pe seama copiilor migranți, tortura, 
crimele de onoare, mutilarea genitală a femeilor, recrutarea, înrolarea, privațiunile, 
neglijarea, malnutriția și utilizarea copiilor ca soldați sau scuturi umane;

11. invită insistent Comisia și statele membre să acționeze, în limitele competențelor lor 
respective, pentru ca moștenirea culturală și religioasă să nu aibă niciun impact asupra 
integrității fizice și psihice a copiilor;

12. invită insistent Comisia și statele membre să stabilească o abordare holistică pentru a 
eradica violența sexuală și abuzurile asupra copiilor, atât online, cât și offline; 
subliniază că este esențială o cooperare cu întreprinderile și solicită întreprinderilor din 
domeniul TIC și platformelor online să își asume partea lor de responsabilitate în lupta 
împotriva abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor în mediul 
online; încurajează statele membre să lanseze campanii naționale de conștientizare care 
să informeze copiii, într-un mod adaptat capacităților lor, cu privire la riscurile și 
pericolele care pot apărea pe internet, precum și campanii destinate părinților;

13. salută concluziile Consiliului din 8 octombrie 2019 privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor și invită președințiile actuale și viitoare ale Consiliului să își intensifice 
eforturile pentru a se asigura că statele membre iau măsuri concrete pentru a acorda mai 
multă asistență victimelor și a pune în aplicare măsuri eficace de prevenire, de anchetă 
și de urmărire penală pentru a garanta că făptașii sunt aduși în fața justiției;

14. invită statele membre să pună în aplicare pe deplin Directiva 2011/93/UE și Rezoluția 
sa din 14 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE 
privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile9; invită statele membre care sunt state părți la Convenția 
Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a 
abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote) să pună în aplicare recomandările 
Comitetului de la Lanzarote (Comitetul părților la Convenția de la Lanzarote);

15. ia act de faptul că autoritățile de aplicare a legii se confruntă cu o creștere fără precedent 
a cazurilor de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și se 
confruntă cu dificultăți enorme în gestionarea volumului de muncă, ceea ce le obligă să 
se concentreze asupra imaginilor în care apar victimele cele mai tinere și mai 
vulnerabile; subliniază că este nevoie de mai multe investiții, în special din partea 
industriei și a sectorului privat, în cercetare și dezvoltare și în noile tehnologii destinate 
să detecteze materialele online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și să 
accelereze procedurile de retragere și de eliminare a acestor materiale;

16. invită statele membre să intensifice cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii și 
organizațiile societății civile, inclusiv rețelele de linii de asistență telefonică, care 
combat abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor; invită Comisia 
să actualizeze strategia „Un internet mai bun pentru copii”, lansată în 2012;

9 JO C 369, 11.10.2018, p. 96.
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Investiția în copii

17. solicită UE și statelor sale membre să investească în servicii publice destinate copiilor, 
inclusiv în îngrijirea copiilor, educație și sănătate;

18. recomandă statele membre să adopte legi care să apere și să consolideze drepturile de 
maternitate și paternitate, pentru a oferi copiilor un mediu sănătos și stabil, mai ales în 
primele luni de viață; solicită UE și statelor sale membre să asigure punerea deplină în 
aplicare a Directivei privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată10, 
deoarece un echilibru mai bun și mai echitabil între viața profesională și cea privată este 
în beneficiul copiilor;

19. solicită UE și statelor membre să elaboreze cadre strategice de reducere a sărăciei, care 
ar trebui să ia în considerare diverse aspecte nemonetare ale sărăciei, inclusiv accesul 
egal la servicii de sănătate, locuințe și educație;

20. solicită UE și statelor membre să alinieze programele anuale de reformă pentru 
Semestrul european la Recomandarea Comisiei din 2013 privind investiția în copii și să 
stabilească indicatori eficienți pentru tabloul de bord social al Pilonului european al 
drepturilor sociale, defalcați pe vârstă, pentru a monitoriza eficient și imparțial situația 
copiilor din UE;

21. invită noua Comisie și noii comisari pentru parteneriate internaționale și pentru 
gestionarea crizelor să prezinte o strategie și să actualizeze cadrul de politică al 
Comisiei, pentru a orienta statele membre în eforturile lor de a se asigura că copiii cresc 
în societăți favorabile incluziunii și prospere, în care nimeni nu este lăsat în urmă, și să 
stabilească obiective de reducere la jumătate a sărăciei în rândul copiilor în agenda UE 
2030;

22. încurajează UE și statele membre să investească în copii și adolescenți, astfel încât 
aceștia să dobândească competențele și cunoștințele necesare pe piața muncii și să-și 
poată exercita dreptul de a prospera și de a-și valorifica întregul potențial de agenți ai 
schimbării societății;

23. încurajează statele membre să investească în măsuri preventive, pentru a face față, în 
sistemele lor naționale, fenomenului în creștere al tulburărilor psihice în rândul copiilor 
și să se asigure că școlile sunt finanțate suficient pentru a oferi consiliere și că profesorii 
sunt formați corespunzător;

Educație

24. invită statele membre să garanteze dreptul la educație al copiilor, pe principiul egalității 
de șanse;

25. reamintește că statele membre sunt pe deplin responsabile de organizarea sistemelor lor 
de învățământ, de conținutul programelor și de diversitatea lor culturală și lingvistică;

10 JO L 188, 12.7.2019, p. 79.
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26. încurajează statele membre să ia măsuri de combatere și prevenire a abandonului școlar 
timpuriu și să asigure egalitatea de gen în accesul la o educație de calitate de la vârsta 
preșcolară până la adolescență;

27. evidențiază că inovarea ar trebui să fie principiul fundamental al educației și formării în 
era digitală;

Accesul copiilor la justiție

28. solicită statelor membre să pună pe deplin în aplicare Directiva (UE) 2016/800; 
subliniază că interesul superior al copilului ar trebui să fie întotdeauna un considerent 
primordial în luarea deciziilor privind copiii care vin în contact cu sistemul de justiție, 
alături de dreptul de a fi ascultat, ținând totodată seama, în mod corespunzător, de vârsta 
și gradul lor de maturitate;

29. invită statele membre să se asigure că copiii aflați în închisoare sunt tratați într-un mod 
care să țină seama de interesul lor superior, conform legilor și procedurilor aplicabile;

Copiii migranți

30. solicită UE și statelor membre să își intensifice eforturile de combatere a traficului de 
ființe umane și a contrabandei cu copii migranți, în special neînsoțiți, deoarece aceștia 
sunt cei mai expuși riscurilor de exploatare și de trafic de copii;

31. invită statele membre să implementeze efectiv „Pachetul privind facilitarea”, pentru a 
combate modelul de afaceri al contrabandiștilor de ființe umane, protejând astfel copiii 
migranți împotriva exploatării și a abuzurilor;

32. subliniază importanța înregistrării datelor biometrice ale copiilor refugiați, salută 
propunerea Comisiei din 2016 de reformare a Regulamentului Eurodac11 și subliniază 
importanța înregistrării copiilor refugiați de la vârsta de șase ani, pentru a contribui la 
identificarea și urmărirea copiilor dispăruți, împiedicându-i în același timp să ajungă în 
mâinile rețelelor de trafic de ființe umane;

33. solicită statelor membre să pună în aplicare pe deplin Directiva UE privind combaterea 
traficului de persoane12, cu un accent special asupra măsurilor preventive, în 
conformitate cu articolul 18;

34. subliniază că este important ca statele membre să își intensifice acțiunile în privința 
asumării responsabilității față de victime și pentru a eradicării infracțiunilor, precum și 
să combată impunitatea care încă predomină în rândul traficanților, contrabandiștilor de 
ființe umane, profitorilor, exploatatorilor și agresorilor, inclusiv prin incriminarea 
recurgerii la serviciile pe care victimele traficului sunt constrânse să le ofere prin orice 
formă de exploatare;

11 JO L 180, 29.6.2013, p. 1.
12 JO L 101, 15.4.2011, p. 1.



RE\1193042RO.docx 9/10 PE643.346v01-00

RO

Copiii vulnerabili

35. deplânge toate formele de violență împotriva fetelor și solicită insistent statelor membre 
să aplice măsuri concrete pentru a pune capăt căsătoriilor copiilor, MGF și altor practici 
nocive; solicită UE și statelor membre să crească nivelul de pregătire și de 
conștientizare cu privire la practicile de MGF în rândul personalului medical și al 
personalului din domeniul sănătății, precum și să promoveze lansarea unor campanii de 
sensibilizare în cadrul diferitelor comunități;

36. invită statele membre să intensifice cooperarea transfrontalieră și schimbul de informații 
între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de protecție a copiilor, pentru a 
identifica și proteja copiii dispăruți;

37. subliniază că ar trebui acordată o atenție deosebită copiilor cu dizabilități, care 
reprezintă o populație deosebit de fragilă; condamnă cu fermitate toate formele de 
violență împotriva acestor copii, inclusiv violența ce rezultă din rele tratamente sau din 
îngrijirea necorespunzătoare; invită toate statele membre să implementeze standardele 
stabilite în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, în Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități și în Orientările ONU pentru îngrijirea alternativă a 
copiilor;

Politicile externe

38. invită VP/ÎR să acorde o atenție deosebită drepturilor copiilor în cadrul tuturor 
acțiunilor externe ale UE, astfel încât să asigure integrarea efectivă a drepturilor 
copiilor, inclusiv în contextul dialogurilor privind drepturile omului, în politica de 
securitate și apărare comună (PSAC) a UE, inclusiv în operațiunile sale de gestionare a 
crizelor, precum și în politica europeană de vecinătate (PEV);

39. invită Comisia să își intensifice acțiunile în ceea ce privește integrarea drepturilor 
copiilor în cooperarea pentru dezvoltare și în ajutorul umanitar, pentru a asigura o 
finanțare adecvată și pentru a crește nivelul de protecție a copiilor afectați de conflicte;

40. constată că noul cadru financiar multianual (CFM) 2021-2027 reflectă necesitatea 
stringentă de a combate sărăcia în rândul copiilor atât în UE, cât și în țările terțe, prin 
acțiunea externă; subliniază importanța asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) ca 
instrument esențial pentru eradicarea sărăciei și reamintește angajamentele de AOD ale 
UE și ale statelor membre;

41. invită Comisia să asigure transpunerea completă și rapidă a Rezoluției Parlamentului 
referitoare la eradicarea căsătoriei copiilor; subliniază că în această rezoluție se solicită 
UE și statelor sale membre să aplice standarde juridice unitare în ceea ce privește 
procedura de tratare a căsătoriilor copiilor, să coopereze cu autoritățile de aplicare a 
legii și cu cele judiciare din țările terțe și să ofere formare și asistență tehnică pentru a 
facilita adoptarea și aplicarea unor legi care să interzică căsătoriile timpurii și cele 
forțate;

42. invită VP/ÎR și Comisia să se ocupe de impactul pe termen scurt, mediu și lung al 
conflictelor armate asupra copiilor într-un mod eficient și cuprinzător, utilizând 
diversele instrumente disponibile, inclusiv Orientările UE actualizate privind copiii și 
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conflictele armate din 16 iunie 2008, Strategia revizuită de aplicare a Orientărilor UE 
privind copiii și conflictele armate din 6 decembrie 2010, precum și Lista de control 
pentru integrarea protecției copiilor afectați de conflictele armate în operațiunile PSAC 
din 23 mai 2006;

43. invită VP/ÎR să aducă sistematic în discuție cu părțile la conflicte problema încălcărilor 
grave comise împotriva copiilor, în special cele menționate în raportul anual al 
Secretarului General al ONU privind copiii și conflictele armate; solicită insistent 
VP/ÎR să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru ca UE să protejeze copiii în 
conflicte, asigurându-se că orientările UE privind copiii și conflictele armate sunt 
aplicate întru totul și că toți membrii personalului misiunii PSAC a UE beneficiază de o 
formare corespunzătoare în domeniul protecției copilului;
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44. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


