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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYA

Az EU gyermekjogi stratégiája felé
(2007/2093(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a 2007. június 21-i és 22-i brüsszeli Európai Tanácsnak a szerződések 
reformjáról szóló következtetéseire,

– tekintettel az EU-Szerződés jövendő 3. cikkének a 2007. június 21-i és 22-i brüsszeli 
Tanács által elfogadott szövegezésére, melyben szerepel, hogy „Az Unió küzd (…) a 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja (…) a gyermekek jogainak védelmét”, s még 
pontosabban: „A világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban az Unió (…) hozzájárul (…) 
az emberi jogok, különösen pedig a gyermekek jogainak védelméhez”.

– tekintettel a 2007. június 21-i és 22-i brüsszeli Európai Tanács határozatára, mely szerint 
jogilag kötelező érvénnyel kell felruházni az Alapjogi Chartát, amelynek kifejezetten a 
„gyermekek jogaival” foglalkozó 24. cikke egyebek mellett megállapítja, hogy „Mind a 
közhatóságok, mind a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységeiben az 
elsődleges szempont a gyermekek jól felfogott érdeke kell, hogy legyen”,

– tekintettel az Unió határozatára, mely szerint csatlakozik az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok védelméről szóló 1950. évi európai egyezményhez, amely az egyezmény 
be nem tartása esetére szankciókat irányoz elő,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1989. november 20-án a gyermekek 
jogairól elfogadott ENSZ-egyezményre és annak fakultatív jegyzőkönyveire,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 
15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a Bizottság 2006. július 4-i, „Az EU gyermekjogi stratégiája felé” című 
közleményére (COM(2006)0367),

– tekintettel a Save the Children és a Plan International által a Bizottság közleménye 
kapcsán kezdeményezett konzultáció eredményeire2,

– tekintettel „Az EU gyermekjogi stratégiája felé” című közlemény közzétételét követően a 
Bizottság által létrehozott Fórumra, amely első ízben 2007. június 4-én, Berlinben ült 
össze,

– tekintettel az első Fórum alkalmával 2007. június 4-én Berlinben elfogadott politikai 
nyilatkozatra, amely ismételten kinyilvánítja az arra irányuló szándékot, hogy az Európai 

  
1 HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Unió belső és külső politikáiban rendszerszerűen figyelembe vegyék a gyermekek jogait,

– tekintettel az Európai Parlament 2006. június 14-i, „Megkülönböztetés-mentesség és 
esélyegyenlőség mindenki számára – keretstratégia” című állásfoglalására1,

– tekintettel az Alapjogi Szakértői Hálózat tematikus vizsgálatára, melynek tárgya a 
gyermekjogok helyzete volt az Európai Unióban2,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek gyermekek elleni erőszakról szóló jelentésére, amelyet 
2006. október 9-én, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén ismertettek,

– tekintettel a 2003. december 22-i, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2004/68/IB tanácsi kerethatározatra3,

– tekintettel a Bizottság 2007. május 22-i, „A számítógépes bűnözés elleni küzdelemre 
vonatkozó általános politika felé” című közleményére COM(2007)0267,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Jogi 
Bizottság véleményeire (A6-0000/2007),

A. mivel a Bizottság „Az EU gyermekjogi stratégiája felé” című közleményének elsődleges 
célkitűzése a gyermekjogok pozitív megerősítésének elősegítése – mindenekelőtt ide értve 
a családhoz, a szeretethez és a játékhoz, az egészséghez, az oktatáshoz, a társadalmi 
beilleszkedéshez, az esélyegyenlőséghez, a sporthoz és a tiszta és védett környezethez 
való jogot –, annak érdekében, hogy megvesse egy olyan, a gyermekek iránt jóakaratú és 
őket tekintetbe vevő társadalom alapjait, amelyben a gyermekek biztonságban érzik 
magukat és amelynek cselekvő tagjai,

B. mivel az Alapjogi Charta 24. cikkének megfelelően fontos, hogy a gyermekek számára 
garantálják a „részvételi” jogot abból a célból, hogy tapasztalatukat és véleményüket 
valamennyi őket érintő kérdésben figyelembe lehessen venni,

C. mivel alapvető, hogy a gyermekjogok beillesztése és védelme a velük kapcsolatos 
valamennyi uniós politikában megtörténjék (mainstreaming),

A STRATÉGIA FŐ IRÁNYAI

1. üdvözli a Bizottság kezdeményezését, amely nagyon világosan hangot ad annak a 
szándéknak, hogy elismerést kapjon a gyermekjogok azon sajátos jellege, amely 
megkülönbözteti őket az alapjogok általánosabb problematikájától, amelyekbe egyébként 
szervesen beletartoznak;

  
1 HL C 300E, 2006.12.9., 259. o.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 HL L 13., 2004.1.20., 44. o.
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2. megállapítja, hogy az EU illetékességi területeinek növekvő hányada – közvetlenül vagy 
közvetetten – kapcsolatos a gyermekjogokkal, és kéri a Bizottságot, hogy 2005. április 27-
i, „Az Alapjogi Charta tiszteletben tartása a Bizottság jogalkotási javaslataiban. A 
rendszeres és szigorú ellenőrzés módszertana” című közleményében (COM(2005)172) 
jelzett hatástanulmányába illesszen be egy olyan részt, amely a gyermekjogok – jogi 
értelemben vett – figyelembe vételével foglalkozik;

3. üdvözli, hogy a Bizottságot útjára indította a Fórumot, amely tömöríti a tagállamok, az 
Európai Parlament és a Bizottság, a nem kormányzati szervezetek (NGO-k), a 
gyermekjogok területén tevékenykedő nemzetközi szervezetek képviselőit, és magukat a 
gyermekeket is;

4. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a gyermekjogokkal kapcsolatos specifikus 
költségvetési tétel létrehozása céljából, amely lehetővé tenné a Fórum, valamint az olyan 
kísérleti projektek működtetését, mint az európai „gyermekrablási” gyorsriasztási 
rendszer;

5. üdvözli, hogy a Bizottságot létrehozott egy szolgálatközi csoportot, továbbá koordinátort 
nevezett ki a gyermekkorúak jogai érdekében, s szeretné, ha az Európai Parlamenten belül 
is létrejönne egy koordinációs csoport a gyermekjogokkal kapcsolatos valamennyi 
parlamenti kezdeményezés és tevékenység összehangolására és ésszerűsítésére; szeretné, 
ha ezek a szervezetek a mondottakon túlmenően garantálnák az információk és a jó 
gyakorlatok hálózatszerű kicserélését is;

6. érdeklődéssel várja, hogy a Bizottság 2008-tól közzétegyen egy olyan konzultációs 
dokumentumot, amelynek célja, hogy meghatározza az EU gyermekek jogaira vonatkozó 
jövendő fellépésének nagy prioritásait, és kéri, hogy vegye figyelembe a Save the 
Children és a Plan International által 2007 elején mintegy ezer gyermek körében elvégzett 
konzultáció eredményeit, amelynek nyomán kiderült, hogy az általuk prioritásnak tekintett 
kérdések az ellenük elkövetett erőszak, az őket sújtó megkülönböztetés, társadalmi 
kirekesztés és rasszizmus, a kábítószerek, az alkohol és a dohányzás hatásai, a 
gyermekprostitúció és gyermekkereskedelem, továbbá a környezetvédelem1;

7. kéri, hogy a gyermekjogok védelmét illesszék be az Alapjogi Ügynökség többéves 
kerettervének prioritásai közé, s az ügynökség minél hamarabb hozzon létre 
együttműködési hálózatot az e területen működő nemzetközi szervezetekkel és NGO-kkal 
annak érdekében, hogy tapasztalatukat és a rendelkezésükre álló információkat teljes 
mértékben fel lehessen használni;

8. kéri a Bizottságot, az Alapjogi Ügynökséget és a tagállamokat, hogy dolgozzanak az EU-
ban élő gyermekek helyzetével kapcsolatos statisztikai adatok összegyűjtésének javításán, 
adott esetben az Eurostat feladatkörének kiterjesztésével, abból a célból, hogy minél több, 
sajátosan a gyermekekre vonatkozó mutatót vizsgáljon;

9. kéri, hogy vegyék tervbe az EU csatlakozását az Európa Tanács gyermekjogi 
egyezményeihez, így a gyermekjogok gyakorlásáról, az örökbefogadásról vagy a szexuális 

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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kizsákmányolásról és visszaélésekről szólókhoz, s szeretné, ha a Tanács elvi állásfoglalást 
fogadna el annak érdekében, hogy az EU a jövőben részt vehessen a jövőbeli – elsősorban 
a gyermekek védelméről szóló – egyezmények tárgyalásain;

10. szeretné, ha megvizsgálnák annak lehetőségét, hogy az EU csatlakozzon az Egyesült 
Nemzetek gyermekek jogairól szóló egyezményéhez;

11. felhívja valamennyi tagállamot, amelyek eddig ezt nem tették meg, hogy hozzák létre a 
gyermekek és serdülők jogaiért felelős biztos posztját, ahogyan ezt az ENSZ 1989. évi 
gyermekek jogairól szóló egyezménye előirányozza;

NÉHÁNY PRIORITÁST ÉLVEZŐ TERÜLET

Erőszak

12. kijelenti, hogy a kiskorúak elleni erőszak annak bármilyen formájában elfogadhatatlan, és 
emlékeztet arra, hogy az Egyesült Nemzetek erőszakról szóló tanulmányában 
megfogalmazott egyik ajánlás a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, ami elsősorban a 
tagállamok, az Europol és az Eurojust közötti igazságügyi és rendőrségi együttműködés 
fokozását vonja maga után;

13. kéri valamennyi intézményt és a tagállamokat, hogy vegyenek részt a 
gyermekkereskedelem, a pedofília és az internetes gyermekpornográfia elleni 
küzdelemben, mindenekelőtt olyan új jogalkotási eszközök révén, amelyek előirányozzák 
valamennyi köz- és magánszférabeli szereplő részvételét, ahogyan ezt a Bizottság „A 
számítógépes bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó általános politika felé” című 
közleménye is tartalmazza;

14. támogatja a Bizottság szándékát, mely szerint – a főbb hitelkártya-kibocsátó társaságokkal 
egyetértésben – tanulmányozza az olyan honlapok on line fizetési rendszerből való 
kizárásának technikai megvalósíthatóságát, amelyek gyermekpornográfiai anyagokat 
értékesítenek elektronikus úton;

15. javasolja megfelelő és hatékony szabályozó rendszer létrehozását a hozzáférés-
szolgáltatók, köz- és magántelevíziók, továbbá iparágak számára, nevezetesen az ártalmas 
képek és tartalmak továbbításának (ide értve az elektronikus zaklatást is), valamint az 
erőszakos videójátékok forgalmazásának tilalma érdekében, mert ezek – amennyiben 
erőszakra ösztönöznek – ártalmas hatással vannak a gyermekek testi-lelki fejlődésére;

16. kéri megelőzési terv kidolgozását a fiatalkori bűnözés és az iskolai zaklatások ellen, 
amelybe mindenekelőtt a családokat és az iskolákat kell bevonni;

17. szeretné, ha a tagállamok hozzáférési rendszert dolgoznának ki a gyermekek ellen 
elkövetett visszaélések kapcsán hozott ítéletekkel összefüggő információk tekintetében, 
abból a célból, hogy azok, akiket szexuális visszaélés miatt elítéltek és ezért 
alkalmatlanok a gyermekekkel való foglalkozásra, kizárhatók legyenek bizonyos 
foglalkozások gyakorlásából, s esetükben a lehető leghatékonyabb módon megelőzhetők 
legyenek az újabb visszaélések; e tekintetben üdvözli a Tanácsban elért eredményeket az 
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egyes országokban történt büntetőjogi elítélésekre vonatkozó információk tagállamok 
közötti cseréje tárgyában, és szeretné, ha a Tanács rövid időn belül megvalósítaná a 
nemzeti bűnügyi nyilvántartások összekapcsolását egy európai hálózat révén;

18. kéri, hogy a gyermekekkel kapcsolatos szexturizmust tekintsék valamennyi tagállamban 
bűncselekménynek, szabályozzák területen kívüli büntetőjogi intézkedések, és az Europol 
pedig kapjon felhatalmazást a tagállamok és az ilyen jellegű turizmusban érintett államok 
rendőrségeivel való együttműködésre az ilyen bűncselekmények tetteseinek azonosítására 
irányuló nyomozások végrehajtása céljából;

19. kéri, hogy a kiskorúak számára irányozzanak elő a börtönbüntetést kiváltó – az elkövetett 
cselekmény súlyosságával arányos – büntetéseket, s valamennyi esetben biztosítsanak 
számukra átnevelő intézkedéseket jövőbeli társadalmi és szakmai beilleszkedésük 
elősegítésére, figyelembe véve azt is, hogy a kiskorúakat meg kell tanítani arra, hogy nem 
csak jogaik, hanem kötelességeik is vannak;

20. kéri, hogy foglalkozzanak a kiskorúak sérelmére elkövetett nemzetközi emberrablások 
problémájával, amelyek gyakorta vezetnek konfliktushoz a szülők között különélés vagy 
válás miatt;

21. kéri megfelelő intézkedések gyors bevezetését az eltűnt gyermekek felkutatása és 
megtalálása érdekében;

Szegénység/Megkülönböztetés

22. emlékeztet arra, hogy az Európai Unióban a gyermekek 19%-a a létminimum alatt él, és 
ezért megfelelő támogató intézkedéseket kell meghatározni, elsősorban családjaik javára;

23. hangsúlyozza, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelmet a stratégia egyik fő 
célkitűzésévé kell tenni – (mindenekelőtt az Egyesült Nemzetek millenniumi 
célkitűzéseinek fényében) –, amennyiben az gyakran kiváltó oka a társadalmi kirekesztés 
és számos megkülönböztető gyakorlat jelenségének;

24. kéri, hogy a Bizottság nyújtson be irányelvjavaslatot, amely kiterjed az EK-Szerződés 13. 
cikkében felsorolt valamennyi megkülönböztetés kérdésére és a 2000. június 29-i, a 
személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK tanácsi irányelvben1 említett valamennyi 
területre;

25. kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok gondoskodjanak olyan feltételek megteremtéséről, 
hogy minden gyermek hozzájusson valamennyi típusú és szintű tanulmányi és képzési 
lehetőséghez, szükség esetén pozitív intézkedések elfogadásával annak érdekében, hogy a 
hátrányos helyzetű csoportok élhessenek azokkal az iskolai, egyetemi vagy szakképzési 
lehetőségekkel, amelyek e nélkül zárva maradnának előttük2;

  
1 HL L 180, 2000.7.19., 22. o.
2 Lásd az Európai Parlament „A megkülönböztetés-mentesség és esélyegyenlőség mindenki számára című 
keretstratégiáról” szóló állásfoglalásának 11. bekezdését (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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26. kéri, hogy különösen a roma gyermekek javára hozzanak célzott intézkedéseket, 
mindenekelőtt a megkülönböztetés a társadalmi és iskolai kirekesztés, valamint a 
kizsákmányolás, felszámolása érdekében, amelynek gyakran szenvedő alanyai; szeretné 
ezen kívül, ha ösztönzést kapnának a beiskolázási kampányok és azok az intézkedések, 
amelyeknek célja az iskolai különbségek magas szintjének csökkentése, továbbá a 
megelőző jellegű egészségügyi projektek, ide értve az oltásokat is;

27. kéri, hogy irányozzanak elő megfelelő intézkedéseket az utcán élő – és gyakran 
kéregetésre kényszerülő – gyermekek megsegítésére, akik könnyen a kizsákmányolás és 
az emberkereskedelem áldozataivá válhatnak;

28. kéri, hogy a stratégia prioritásai között szerepeljen olyan intézkedések koherens 
együttesének az elfogadása, amelyeknek célja a hátránnyal élő gyermekek „másképpen 
ép” gyermekekként való kezelése a lehetséges megkülönböztetések elkerülése végett, 
továbbá iskolai, társadalmi és szakmai beilleszkedésük elősegítése érdekében minden 
életszakaszban;

29. szeretne megbizonyosodni arról, hogy van-e lehetőség közösségi eszköz létrehozására az 
örökbefogadás terén, figyelembe véve, hogy valamennyi nemzetközi gyermekjogvédelmi 
egyezmény elismeri az elhagyott vagy árva gyermek jogát a családhoz és a védelemhez;

30. felhívja a tagállamokat, hogy keressenek olyan hatékony megoldásokat az elhagyott vagy 
árva gyermekek intézményi elhelyezésének kiváltására, mint az országon belüli – szükség 
esetén pedig azon kívüli – örökbefogadás igénybe vétele, s ennek érdekében biztosítsák az 
uniós országok és a nemzetközi egyezmények normái alapján örökbefogadhatónak 
nyilvánított gyermekek szabad mozgását az Unió területén;

31. ösztönzi a tagállamokat arra, hogy irányozzanak elő fellépéseket az árvaházakból és más 
gondozó intézményekből kikerülő fiatal felnőttek javára, annak érdekében, hogy 
támaszkodhassanak olyan intézkedésekre, amelyek segítik őket szakmai jövőjükkel 
kapcsolatos terveik kidolgozásában és elősegítik beilleszkedésüket a társadalomba;

32. kéri, hogy nagyobb elhivatottsággal közelítsék meg a táplálkozási tudnivalók oktatásával, 
az alkoholizálással és a kábítószer-terjesztéssel kapcsolatos kérdéseket;

Migráns gyermekek

33. kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet a migráns gyermekek helyzetére – akiknek szülei 
menedékkérők, menekültek vagy illegális bevándorlók – annak érdekében, hogy ezeknek 
a gyermekeknek ne kelljen szenvedniük egy olyan helyzet negatív következményeitől, 
amelyről nem tehetnek;

34. szeretné, ha a közös menedékügyi rendszer alapját képező új eszközök – együttdöntés 
útján történő – elfogadásának keretében a gyermekek jogainak védelme első helyre 
kerülne, valamint olyan sajátos intézkedéseket dolgoznának ki számukra, amelyek 
figyelembe veszik sebezhetőségüket;

35. felhívja a figyelmet az egyedülálló, hontalan, valamint a születésükkor nem 
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anyakönyvezett gyermekek sajátos helyzetére, akiknek esetében olyan egyedi 
intézkedések szükségesek, amelyek kivétel nélkül,  kötelezően figyelembe veszik a 
gyermek mindenek felett álló érdekét, az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága 
által meghatározottak szerint;

0

0            0

36. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamoknak, valamint a Gyermekek Európája kormányközi csoportnak, a nemzeti 
gyermekügyi hatóságok európai hálózatának (ChildONEurope), az Európa Tanácsnak, az 
Egyesült Nemzetek Gyermekjogi Bizottságának, az UNICEF-nek, a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezetnek (ILO) és az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO).
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INDOKOLÁS

I. BEVEZETÉS

Az előadó először is üdvözli a Bizottság által közzétett közleményt, melyben bejelenti a 
gyermekek jogainak védelmére irányuló stratégia kialakítását. Ez ugyanis azt a valós 
szándékot jelzi, hogy e kérdésnek biztosítsanak prioritást az EU fellépései között, illetve, 
hogy a gyermekeket teljes egészében jogalanyokként ismerjék el, akiknek az érdekeit sajátos 
módon kell figyelembe venni valamennyi uniós szinten elfogadott politikában és 
intézkedésben1, valamint hogy a gyermekek jogainak előmozdítását szolgáló eszközöket 
hozzanak létre.

Ez a jelentés az említett közleményre kíván válaszolni, az abban szereplő bizonyos 
javaslatokat illetően állást foglalva, illetve egyéb javaslatokat megfogalmazva. Az 
általánosabb „stratégiai” vonatkozásokon túl – amelyekkel először foglalkozunk majd a 
jelentés érint néhány olyan speciális területet, amelyek az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság hatáskörébe tartoznak, és amelyeken a gyermekek jogainak célzott 
intézkedés tárgyát kell majd képezniük.

A stratégia alkalmazásához és kialakításához a kiskorúak jogainak, például a családhoz, az 
oktatáshoz, a társadalmi beilleszkedéshez, az orvosi ellátáshoz, az esélyegyenlőséghez, a 
sporthoz való joguk pozitív megerősítésén keresztül vezet az út, melynek célja egy olyan 
„gyermekbarát és gyermekléptékű társadalom” alapjainak megteremtése, amelyben a 
gyermekek védelmezve és a középpontban érezhetik magukat.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a jelentés célja nem a megoldandó problémák vagy a sürgősen 
átgondolandó jogok felsorolása.

Pontosítani kell, hogy a jelentés elsősorban a Bizottság közleményéről való gondolkozás 
eszköze, hiszen az EP-n belül számos vita lezajlott már (ülések az árnyékelőadókkal és a 
véleménynyilvánításra felkért bizottságok előadóit tömörítő munkacsoporttal, találkozók 
szakértőkkel), sőt 2007. április 17-én közös meghallgatás is volt, június 4-én pedig Berlinben 
megrendezték az első európai fórumot a kiskorúak jogairól.

Az Unió jövőbeli fellépésére vonatkozó fő prioritások pedig majd egy széles körű konzultáció 
után kerülnek meghatározásra, melyet a Bizottság egy 2008-ban közzéteendő dokumentum 
alapján szándékozik elindítani.

II. A GYERMEKEK JOGAINAK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIA FŐ 
IRÁNYVONALAI

  
1 Amint Santos Pais, az UNICEF innocenti-i kutatóközpontjának igazgatónője hangsúlyozta az április 17-i 
meghallgatáson elmondott nyitóbeszédében: „A gyermekeknek megkülönböztetett és állandó figyelemre van 
szükségük, és figyelembevételüket nem lehet elhanyagolni vagy nélkülözni a politikák kialakításakor és a 
költségvetési előirányzatok meghatározásakor.”
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1. Jogi keret

A gyermekek jogai az emberi jogok szerves részét képezik, amelyeket az EU és tagállamai 
kötelesek tiszteletben tartani az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény (ECHR) értelmében, amelyre az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkének (2) bekezdése hivatkozik. Ezenkívül valamennyi tagállam ratifikálta az Egyesült 
Nemzetek 1989-es, a gyermekek jogairól szóló egyezményét, amely a gyermekek védelme 
terén az alapvető hivatkozási keret. E ponton mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy noha ez 
utóbbi konkrétabb jellegű, nem tartalmaz a betartást garantáló olyan szankcionálási 
mechanizmusokat, mint például az ECHR.

Az Európai Unió ez idáig nem rendelkezett a gyermekek jogaira vonatkozó konkrét 
jogalappal.

Hangsúlyozni kell, hogy az Alkotmányszerződés – amennyiben elfogadják – sokkal 
megfelelőbb jogi keretet biztosítana az Európai Unió számára a gyermekjogok területén: az 
Alkotmányszerződés I-3. cikke („Az Unió célkitűzései”) konkrét hivatkozásokat tartalmaz a 
gyermekek jogaira, az Európai Unió Alapjogi Chartájának a teljes egészében a gyermekek 
jogainak szentelt 24. cikke pedig kötelező jelleget öltene.

Amennyiben az Európai Tanács egy új kormányközi konferencia összehívásáról dönt, a 
Parlamentnek az EU-Szerződés 48. cikkének megfelelően véleményt kell majd nyilvánítania. 
Ekkor ügyelni kell arra, hogy ne kerüljenek veszélybe a gyermekek jogaival kapcsolatban 
elért vívmányok, hanem éppen ellenkezőleg, kerüljenek megerősítésre és megszilárdításra.

Ezenkívül el kellene gondolkodnunk azon, hogy az EU részesévé válhatna-e nemcsak az 
ECHR-nek, amint az tervbe van véve, hanem az Európa Tanács különböző egyezményeinek 
is, amint arról az Európa Tanács képviselője az április 17-i meghallgatáson említést tett1. Meg 
kell tehát vizsgálni annak lehetőségét, hogy az Európai Közösség és/vagy az Európai Unió 
idővel csatlakozzon például az internetes bűnözésről2, a gyermekek jogainak gyakorlásáról3, 
az örökbefogadásról4, illetve a szexuális kizsákmányolásról5 szóló egyezményekhez. Hasznos 
lenne továbbá azon is elgondolkodni, hogy egy későbbi fázisban milyen módon lehetne 
csatlakozni az Egyesült Nemzetek gyermekjogi egyezményéhez.

  
1 Taylor asszony kijelentette: „Nagyon szeretnénk, ha az Európai Unió csatlakozna a megfelelő 
egyezményekhez, megerősítve ezáltal politikai és gyakorlati együttműködésünket ezen a téren, további 
lendületet adva ezen egyezmények tagállamok általi ratifikációjának.” A beszéd szövege megtalálható a 
következő helyen: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Melynek 9. cikke a gyermekpornográfiával kapcsolatos törvénysértésekre hivatkozik.
3 Ez az egyezmény, amely a gyermekek „mindenek felett való érdekeit” kívánja védeni, olyan eljárási 
intézkedésekről rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyermekek számára jogaik gyakorlását, elsősorban az 
igazságügyi hatóságok előtt folyó családjogi eljárások (felügyelet, láthatási jog, apaság megállapítása, gyámság) 
folyamán.
4 Jelenleg folyamatban van ezen egyezménynek a jogi és társadalmi változásokat figyelembe vevő 
felülvizsgálata, különösen a következők vonatkozásában: lehetőség szerint az örökbefogadott gyermekkel való 
konzultáció, az örökbefogadó alsó életkori határa, a személyek joga azonosságuk és származásuk 
megismerésére. Az örökbefogadásra vonatkozó felülvizsgált egyezményt 2007-ben terjesztik a Miniszteri 
Bizottság elé.
5 Ezen egyezmény elfogadása folyamatban van, és a Tanács jelenleg vizsgálja a Közösség és/vagy az Unió 
csatlakozásának lehetőségét.
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Konkrét jogalap hiányában is számos jogi aktust fogadtak el uniós szinten, amelyek közvetlen 
vagy közvetett módon érintik a gyermekek jogait. Ezért e jogi aktusok elfogadása és átültetése 
során fontos egy ellenőrző és nyomon követő mechanizmus alkalmazása a gyermekek jogai 
kellő figyelembevételének és tiszteletben tartásának garantálása érdekében. Ez értendő 
„mainstreaming” alatt.

2. Mainstreaming

2005 áprilisában a Bizottság elfogadott egy közleményt, melynek célja a saját jogalkotási 
javaslatai és az alapvető jogok chartájának rendelkezései közötti kompatibilitás javítása1. 
Ebből az derül ki, hogy a Bizottság három célt tűzött ki: valamennyi alapvető jog tiszteletben 
tartásának rendszeres és szigorú ellenőrzése minden jogalkotási javaslat kidolgozása 
folyamán; „az alapvető jogok kultúrájának” előmozdítása; jobban meg kell ismertetni a többi 
intézménnyel és a nyilvánossággal a Bizottság által az alapvető jogok betartására vonatkozóan 
végzett ellenőrzések eredményeit.

Egy ezzel a közleménnyel foglalkozó átdolgozott jelentésben2 az Európai Parlament azt kérte, 
hogy hatásvizsgálatában a Bizottság szenteljen egy fejezetet kifejezetten az alapvető 
jogoknak. Úgy tűnik, hogy ezt a kérést meg kell ismételni, és finomítani kell abban az 
értelemben, hogy bizonyos jogalkotási javaslatok esetében hasznos lenne, ha a Bizottság 
külön tanulmányozná egyes rendelkezéseknek a kiskorúakra gyakorolt esetleges hatását. 
Magától értetődő, hogy a civil társadalom e területre specializálódott képviselőinek 
véleményét meg kellene hallgatni az ilyen javaslatokkal kapcsolatban. Ez annál is inkább 
fontos, mivel a civil társadalom képviselőinek közvetlen szakirányú tapasztalatai nagy 
hozzáadott értékkel bírnak a Bizottság szolgálatai számára azon potenciális veszélyek 
felismerésében, amelyeket még a látszólag ártalmatlan javaslatok is jelenthetnek a gyermekek 
jogaira nézve3.
Az Európai Parlamentnek létre kellene hoznia egy, a gyermekek jogaiért felelős, a 
későbbiekben meghatározandó összetétellel bíró speciális szervet vagy ki kellene neveznie 
egy képviselő/pártfogót, amely, illetve aki kapcsolatot tarthatna a civil társadalom 
képviselőivel és a gyermekek jogainak védelmére specializálódott egyéb szervezetekkel. E 
szervezetek ehhez a szervhez vagy képviselőhöz fordulhatnának, amennyiben javaslatokat 
szeretnének benyújtani a kiskorúak jogainak előmozdításával kapcsolatban (lásd alább).

3. Részvétel
A gyermekek jogai terén a „részvétel” kulcsszó, amely vezérmotívumként tér vissza az e 
területre szakosodott nem kormányzati szervezetek, intézmények és nemzetközi szervezetek 
brosúráiban és nyilatkozataiban. Az előadó véleménye szerint ez a fogalom kapcsolódik a 
demokrácia alapvető elvéhez, ami azt jelenti, hogy az állampolgárnak joga van részt venni az 
őt érintő döntésekben.

  
1 A Bizottság közleménye az Alapjogi Chartának a Bizottság jogalkotási javaslataiban történő tiszteletben 
tartásáról. A rendszeres és szigorú ellenőrzés módszertana, COM(2005)172, 2005.4.27.
2 Az Európai Parlament 2007. március 15-i állásfoglalása az Alapjogi Charta tiszteletben tartásáról a Bizottság 
jogalkotási javaslataiban: A rendszeres és szigorú ellenőrzés módszertana (2005/2169(INI)).
3 Lásd ezzel kapcsolatban az alapvető jogokkal foglalkozó független szakértők hálózatának 2005-ös összefoglaló 
jelentését, 17. o. és tovább.
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A mindennapokban sajnos hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a részvétel elvét: 
jóllehet néha a kiskorúak az egyedüli birtokosai bizonyos értékes információknak, például az 
iskolában, az utcán, az ifjúsági klubokban vagy a családokban történő bizonyos dolgokkal 
kapcsolatban, és azzal kapcsolatos elképzeléseik is vannak, hogy miként lehet a helyzeten 
javítani.

A jelentés hangsúlyozza, és bizonyítani kívánja, hogy a kiskorúak, amennyiben lehetőségük 
van a szabad véleménynyilvánításra, minden érdeklődésükre számot tartó kérdésről1
véleményt mondanak, és ezt hatékonyan teszik.

Erre először a Bizottság nyilatkozata nyomán a Save the Children által elindított széles körű 
konzultáció során került sor, amelynek eredményeit a 2007. április 17-i közös meghallgatáson 
ismertették.

Az előadó kéri, hogy a közleményében foglaltaknak megfelelően a Bizottság a gyermekekhez 
közelebb álló struktúrák, és személyek figyelembevételével alakítson ki egy mechanizmust a 
gyermekekkel való konzultációra és vonja be őket az őket közvetlenül érintő kérdések gyors, 
hatékony és eredményes megoldásába.

4. Egy intézményközi folyamat kialakítása

Annak érdekében, hogy a gyermekek jogainak védelme érzékelhetőbbé és hatékonyabbá 
váljon, tanácsos lenne a különböző intézmények által ebből a célból létrehozott szervek 
működését javítani, valamint a köztük folyó kommunikációt és együttműködést megerősíteni. 
Szükség esetén létre is lehet hozni újabb hasonló szerveket.

A Bizottságon belül nemrégiben már kineveztek egy gyermekjogi koordinátort, akinek a 
tevékenységét azonban egy megfelelő személyzettel ellátott külön egységnek kellene 
támogatnia. Az alapvető jogokkal foglalkozó biztosok jelenlegi csoportjának folytatásaként 
tervbe lehetne venni egy emberi jogokért felelős biztosi poszt létrehozását a következő 
Bizottság megalakulásakor, amely biztos egyúttal a gyermekek jogainak védelméért is felelős 
lenne2, és így az ő feladata lenne a gyermekek jogainak védelmével kapcsolatos minden
jogalkotási, adminisztratív, média- és egyéb tevékenység központosítása és összehangolása is.

Az elmúlt években más fórumok is létrejöttek, például 2000-ben a Tanácson belül a gyermek-
és serdülőkorral foglalkozó, „Gyermekek Európája”3 elnevezésű állandó kormányközi csoport 
a gyermekekre vonatkozó adatok cseréjének és összehasonlításának fórumaként, amely 
félévente tart informális üléseket az EU soros elnökségét betöltő ország meghívására. 

Az Európai Parlament ugyancsak teret biztosított a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekről 
folytatott vitának a kéthavonta ülésező „Szövetség a gyermekek jogaiért” formájában, amely 
különböző politikai és földrajzi háttérrel rendelkező képviselőket tömörít, illetve a „Család” 

  
1 A gyermek jogairól szóló egyezmény 12. cikke.
2 Az Európai Parlament már korábban is kérte egy, a gyermekek jogainak védelméért felelős magas szintű 
képviselői poszt létrehozását. Lásd az Európai Parlament által 2003. július 3-án elfogadott, a 
gyermekkereskedelemről és a gyermekkatonákról szóló állásfoglalást (B5-0320/2003).
3 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
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elnevezésű közös munkacsoport formájában.

Bármennyire is dicséretesek e különféle kezdeményezések, elégtelennek tűnhetnek, mivel 
kevéssé ismertek és nincs közöttük koordináció. Az előadó véleménye szerint ezért e 
különböző fórumok által folytatott tevékenységeket koordinálni, erősíteni kellene, és 
nyilvánosságot kellene biztosítani számukra esetleg egy közös honlap elkészítése révén.

Ami az Európai Parlamentet illeti, amint korábban már említettük, elképzelhető lenne egy 
gyermekek jogainak védelmével kapcsolatos tevékenységeket koordináló szerv, esetleg egy 
gyermekjogi pártfogói vagy ombudsmani poszt létrehozása, amelynek a tevékenységének 
támogatásával megbízott adminisztratív egység is rendelkezésére állna. 

Emlékeztetünk továbbá az olyan nemzetközi szervekkel fenntartott kapcsolatok 
megerősítésének fontosságára, mint az Európa Tanács, amely számos kezdeményezést indít a 
gyermekjog terén az erőszak elleni kampányoktól1 kezdve, különféle ajánlások, 
állásfoglalások és egyezmények elfogadásáig, aminek következtében ez az intézmény kiemelt 
partnernek számít a gyermekjogi stratégia kialakítása szempontjából. Ugyanez vonatkozik az 
Egyesült Nemzetek egyes ügynökségeire is, kiváltképpen az UNICEF-re, amely különösen a 
gyermekjogok védelmének legkülönfélébb aspektusait vizsgáló kiváló tanulmányaival tűnik 
ki.

Ezzel összefüggésben ugyancsak a nemrégiben létrehozott Alapjogi Ügynökség feladata lenne 
a kapcsolattartás kialakítása ezekkel a szervezetekkel, az Európa Tanács emberi jogi 
főbiztosával, valamint a civil társadalommal és olyan szakosított szervekkel, mint az ENOC 
(European Network of Ombudspersons for Children) annak érdekében, hogy optimalizálja a 
gyermekjogok védelme terén folytatott kutatásait, hogy hasznosítsa a más szervek által 
felhalmozott tapasztalatokat, ismereteket és információkat, és ezáltal elkerülje az 
ellentmondásokat. 

5. Statisztikai adatok gyűjtése

Közleményében a Bizottság jelzi azon szándékát, hogy el fogja készíteni széles körű 
elemzését azon akadályoknak, amelyek meggátolják a gyermekeket abban, hogy jogaikat 
maradéktalanul gyakorolhassák. Ennek az elemzésnek egy 2008-ban tartandó nyilvános 
konzultáció alapjául kellene szolgálnia, és az Európai Unió jövőbeli fellépése fő 
prioritásainak meghatározásához kellene vezetnie. Egy ilyen elemzésnek – csakúgy, mint a 
gyermekekkel, különösen a leghátrányosabb helyzetű gyermekekkel kapcsolatos stratégiák, 
politikák és programok végrehajtásának és értékelésének – nyilvánvalóan megbízható, teljes, 
pontos és naprakész statisztikákra kell tudnia támaszkodni.

Mivel úgy tűnik, hogy az EU-n belül jelentős hiányosságok mutatkoznak e téren2, bizonyos 
intézkedéseket kell elfogadni a statisztikai adatok gyűjtésének javítása céljából. Az Európai 
Bizottság tehát kiterjeszthetné az Eurostat feladatkörét több, speciálisan a gyermekekre 

  
1 2006 januárjában az Európa Tanács létrehozott egy koordinációs egységet, melynek feladata a gyermekek 
jogainak előmozdítása és a gyermekek erőszakkal szembeni védelme: www.coe.int/children
2 Lásd ezzel kapcsolatban az Euronet által kiadott, „A gyermekek jogai az EU-ban” című brosúra 36. oldalát.
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vonatkozó mutató vizsgálatára a tagállamokkal szoros együttműködésben, amelyeknek 
szintén javítaniuk kell statisztikai eszközeiket. Ezzel kapcsolatban a gyermekek részvétele is 
hasznos lenne, és meg kellene vizsgálni, miként lehetne szisztematikusan információkat 
gyűjteni a gyermekek bizonyos kérdésekre vonatkozó nézőpontjáról. A telefonos 
gyermeksegély-vonalak információit is össze lehetne gyűjteni. Magától értetődő, hogy 
elegendő pénzforrást kell rendelkezésre bocsátani erre a célra. Ennek kapcsán megelégedéssel 
vesszük tudomásul, hogy a Bizottság közleményében határozottan elkötelezi magát amellett, 
hogy rendelkezésre bocsátja „az e stratégia végrehajtásához szükséges humán és pénzügyi 
erőforrásokat”1.

Az Alapjogi Ügynökség kulcsfontosságú szerepet tölthet be ezen a téren is. Csakúgy, mint 
elődjének, az EUMC-nek (a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja), az 
adatok összehasonlíthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának európai szinten 
történő javítását célzó módszereket és normákat kell kidolgoznia a Bizottsággal és a 
tagállamokkal együttműködésben2.

6. Az érdekelt felekkel folytatott együttműködés erősítése: a Fórum

Az Alapjogi Ügynökségről szóló rendeletben foglaltakkal analóg módon – amely rendelet 10. 
cikke létrehoz egy alapjogi fórumot, amely az emberi jogok érdekében tevékenykedő 
különféle szervezeteket tömörítve lehetővé teszi az alapjogi kérdésekre vonatkozó 
információcserét és az ismeretgyűjtést – a Bizottság rendelkezik egy „fórum” létrehozásáról.

E fórumnak, amely az ügynökség égisze alatt működhetne, a Bizottság szerint hozzá kellene 
járulnia az Európai Unió fellépéseinek kidolgozásához és nyomon követéséhez, valamint a 
bevált gyakorlatok cseréjének színteréül kellene szolgálnia. Össze kellene fognia mind a 
tagállamokat, mind az Egyesült Nemzetek ügynökségeit, az Európa Tanácsot, a civil 
társadalmat és magukat a gyermekeket.

A Bizottság feladata lesz a fórum oly módon történő megszervezése, hogy az a számos 
érdekelt fél megfelelő bevonásával, ugyanakkor gyorsan és hatékonyan bonyolódjon le.

Ehhez ajánlatos lenne felállítani egy magas szintű szakértőkből álló, kis létszámú tanácsadói 
csoportot, melynek egyik feladata az lehetne, hogy hozzájáruljon a fórum összejövetelei 
napirendjének kidolgozásához. E szakértői csoportban jogászoknak is részt kellene venniük, 
akik közösségi szintű jogalkotási aktusokra irányuló konkrét javaslatokat tudnak tenni a 
fórum javaslatainak megvalósítása érdekében. Ezenkívül pontosítani kellene a fórum 
feladatait és hatáskörét. Amennyiben e fórumnak ajánlásokat kell tennie, akkor belső 
szabályok formájában meg kell határozni ezen ajánlások végrehajtásának módját, és ki kell 
jelölni az ajánlások gyakorlati megvalósításáért felelős szerveket. Ebben a vonatkozásban az 
érintett parlamenti bizottságok aktív ellenőrző szerepet vállalhatnak.

Egyértelmű, hogy annak érdekében, hogy a fórum helyesen és hatékonyan tudja végezni 

  
1 Az említett közlemény 13. oldala.
2 A Tanács 2007. február 15-i 168/2007/EK rendelete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amely rendelkezik az 
Európai Unió Alapjogi Ügynökségének felállításáról.
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munkáját, a közösségi költségvetésből kell finanszírozni működését.

7. Az elért előrehaladást nyomon követő mechanizmus kialakítása

Üdvözlendő a Bizottság azon elhatározása, hogy évente jelentést tesz közzé a javasolt 
stratégia végrehajtása terén elért előrehaladásról. E jelentés eszközül szolgálhatna a Parlament 
számára az emberi jogok EU-n belüli és kívüli helyzetéről szóló éves jelentésének 
elkészítésekor ahhoz, hogy rendszeres és határozott ellenőrzést gyakorolhasson a gyermekek 
jogainak közösségi szintű figyelembevétele felett.

Az UNICEF egy javaslatának1 megfelelően, az Európai Parlamentnek a maga részéről 
biztosítania kellene a gyermekek jogai előmozdításának bizonyos konkrét vonatkozásaival 
foglalkozó, rendszeresen szervezett meghallgatások során nyert eredmények ellenőrzését.

Ezzel kapcsolatban még egy alapvető szerep hárulna az Alapjogi Ügynökségre, nevezetesen 
annak felügyelete, hogy a gyermekek jogai tiszteletben tartásának ellenőrzése megfelelő 
helyet kapjon a többéves munkaprogramban, melyet tevékenységeinek megkezdése előtt kell 
elkészítenie, és amellyel kapcsolatban hamarosan konzultálnak az Európai Parlamenttel2.

III. NÉHÁNY PRIORITÁST ÉLVEZŐ TERÜLET, MELYEKRE A STRATÉGIÁNAK 
ÉPÜLNIE KELLENE

l. Küzdelem az erőszak minden formája ellen

A kiskorúak elleni erőszak annak bármilyen formájában elfogadhatatlan. Ez a vezérgondolata 
Pinheiro professzor jelentésének, melyet az április 17-i meghallgatáson ismertetett, és 
amellyel az előadó teljes mértékben egyetért3.

Pontosan ezért van szükség arra, hogy az erőszak elkövetőinek szankcionálásán túl a 
kiskorúak elleni erőszak megelőzésére stratégiát is kidolgozzunk.

Az Európai Unió már több fontos eszközt létrehozott a gyermekekkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem terén: a DAPHNE és az AGIS4 programok, az emberkereskedelem elleni küzdelmet 
szolgáló cselekvési terv5, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló, 2002. 
július 19-i 2002/629/IB tanácsi kerethatározat6, az interneten megjelenő gyermekpornográfia 

  
1 Lásd a Santos Pais asszony által a 2007. április 17-i meghallgatáson elmondott beszédet: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 A Tanács 2007. február 15-i 168/2007/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdése, amely rendelkezik az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének felállításáról.
3 Sérgio Paulo Pinhero gondozta a gyermekek elleni erőszakról szóló ENSZ-tanulmányt. A tanulmány több 
weboldalon is megtalálható, például a következőn: http://www.unicef.org.
4 E program célja, hogy segítséget nyújtson az igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek, a bűnüldözők és az 
áldozatok segítésével megbízott szolgálatok képviselői számára az EU tagállamaiban és a tagjelölt országokban 
európai hálózatok kiépítésében, valamint az információk és a bevált gyakorlatok cseréjében.
5 Az Európai Unió terve az emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére vonatkozó legjobb 
gyakorlatokról, normákról és eljárásokról, HL C 311., 2005.12.9.
6 HL L 203., 2002.8.1.
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elleni küzdelemről szóló 2000. május 29-i tanácsi határozat1, a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2003. december 22-i 
2004/68/IB tanácsi kerethatározat2, illetve a gyermekeket sújtó szexturizmus elleni küzdelem 
célját szolgáló különböző intézkedések.

Ez utóbbi vonatkozással kapcsolatban Frattini biztos a 2007. április 17-i meghallgatáson 
kifejtette, hogy a Bizottság az utazásszervezőkkel együttműködve munkálkodna a 
tagállamokból származó szexturisták özönének megállítását célzó intézkedések hatékonyabbá 
tételén, amit üdvözöl az előadó, kéri azonban a területen kívüli bűnüldözés jobb 
összehangolását lehetővé tevő eljárások kialakítását is. Frattini biztos bejelentette továbbá az 
internetes bűnözéssel foglalkozó, 2007. május 22-én elfogadott közleményt.

Ami a gyermekek szexuális kizsákmányolását illeti, emlékeztetünk arra, hogy az Európa 
Tanácsban folyamatban van a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális 
visszaélésekkel szembeni védelmét szolgáló egyezmény elfogadása, amellyel kapcsolatban az 
EU tagállamai a 36. cikk szerinti bizottság keretében egyeztették álláspontjukat. Ezzel 
kapcsolatban már említésre került a Közösségnek és/vagy az EU-nak a szóban forgó 
egyezményhez való csatlakozása. Az előadó csak támogatni tudja ezt a csatlakozást, és kéri, 
hogy fogadjanak el elvi álláspontot ezzel kapcsolatban annak lehetővé tétele érdekében, hogy 
az EU a jövőben részt vehessen a büntetőjogi vonatkozású – különösen a gyermekek 
védelmére irányuló – jövőbeli egyezményekről szóló tárgyalásokon, és ratifikálhassa ezeket 
az egyezményeket. 

Ezenkívül halaszthatatlan a gyermekek szexuális visszaélésekkel szembeni védelmét szolgáló 
rendszer kialakítása is, amely hatékony és összehangolt módon biztosítja azt, hogy a 
gyermekekkel kapcsolatos munkára alkalmatlannak minősítendő elítélt személyek valóban ki 
legyenek zárva bizonyos szakmákból. Az előadó ezért arra szólít fel, hogy a Tanács erősítse 
meg a tagállamok közötti igazságügyi együttműködést a gyermekek szexuális 
kizsákmányolásával és a gyermekpornográfiával kapcsolatos ügyek esetén a büntetőjogi 
precedensekre vonatkozó információcserét illető együttműködés uniós szintű javításán, 
valamint a tagállamokra nézve kötelező érvényű minimumkövetelmények meghatározásán 
keresztül. Erre azért is szükség van, hogy az egyik tagállamban szexuális bűncselekményért 
elítélt személyre a gyermekekkel kapcsolatos munka tekintetében kiszabott tilalom a többi 
tagállamban is érvényesüljön.

Az internetes gyermekpornográfiát illetően az Európai Bizottság jelenleg tárgyal néhány 
pénzintézettel és a főbb hitelkártya-forgalmazókkal arról, hogy a gyermekpornográfiai jellegű 
tartalmat árusító internetes oldalakat kizárják az online fizetési rendszerből. Ez dicséretes 
kezdeményezés, amely figyelmet és elkötelezettséget érdemel részünkről. Konkrétan arról van 
szó, hogy amennyiben egy bank, többnyire az ellenőrzést végző hitelkártya-intézet jelzését 
követően felmondja a gyermekpornográfiai tartalmat árusító kereskedővel kötött szerződést, 
jogában álljon ezt az információt más hitelkártya-kibocsátó intézetekkel megosztani a 
gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelmében.
Ebből a célból létre kellene hozni a gyermekpornográfiai tartalmakat árusító kereskedők 

  
1 HL L 138., 2000.6.9.
2 HL L 13/44., 2004.1.20.
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folyamatos frissített listáját tartalmazó adatbankot. Az ilyen kereskedőkre vonatkozó 
információkat az érintett tagállam rendőrségével, az Europollal és az Interpollal is 
haladéktalanul közölni kellene. Az internetes gyermekpornográfiát illetően a kiskorúak 
védelmét szolgáló és a bűncselekmények elkövetőit elítélő tájékoztató kampányok szervezése 
és a nyilvánosság figyelmének felkeltése is kívánatos lenne.

A világhálón terjedő erőszakot illetően az is kívánatos lenne, hogy az erőszakos képeket és 
videókat tartalmazó honlapok megbízható önszabályozó mechanizmusokat alakítsanak ki. A 
hálózatüzemeltetőknek felügyelniük kellene a weboldalaikon terjesztett tartalmakat, valamint 
megakadályozni a kiskorúakat erőszakra – a tanulótársak és a tanárok megalázására – buzdító 
„internetes brutalitás” terjedését. Ebben a tekintetben az előadó hasznosnak tartja a „Safer 
Internet Plus (2005-2008)” közösségi programot, amely az illegális és kártékony tartalmakra 
bukkanó gyermekeknek eligazítást nyújtó, külön erre a célra felállított segélyvonalakon és 
telefonszámokon keresztül segíti elő az internet és az új internetes technológiák 
biztonságosabb használatát.

Az erőszakos és a kiskorúak számára kerülendő képek és tartalmak közvetítésének felügyelete 
és korlátozása érdekében ugyanilyen figyelmet kell szentelni az egyéb hírközlési 
eszközöknek, különösen a televíziónak.

A kiskorúakat érintő másik súlyos, felszámolandó erőszak a nemi szervek csonkítása. A 
növekvő, és nem minden esetben valódi beilleszkedéssel végződő bevándorlási hullámok 
következtében ez a jelenség robbanásszerűen terjed az Európai Unióban. A műtéteket gyakran 
készséges orvosok végzik el, de még gyakrabban a kiskorúakat a származási országba viszik 
vissza, ahol a csonkítást felvilágosítás és orvosi felügyelet nélkül végzik el. A műtétek 
eredménye visszafordíthatatlan és súlyos következményekkel jár a szenvedő fél testi és lelki 
egészségére.

A probléma megoldása érdekében helyénvaló lenne együttműködést kialakítani a származási 
országokkal.

Az emberkereskedelem elleni küzdelmet illetően1 az előadó hangsúlyozza azt a hozzáadott 
értéket, amelyet az Europollal és az Eurojusttal folytatott együttműködés jelent,  és úgy 
gondolja, hogy minden szükséges intézkedést meg kell hozni tevékenységük megerősítése 
céljából a gyermekek e veszéllyel, illetve a nem csupán szexuális jellegű erőszak és 
kizsákmányolás minden más formájával szembeni védelme érdekében. A gyermekek 
kizsákmányolása nagyon sokféle formát ölthet, ilyen például a gyermekek koldulásra való 
felhasználása, ami egyértelműen a gyermek méltóságának megsértését jelenti és súlyos 
pszichológiai károkat okoz, ezért ezt meg kell tiltani az összes tagállamban. Az előadó ezért 
kéri, hogy a tagállamok lássák el az Europolt és az Eurojustot minden olyan hasznos 
információval, amely segíthet e szervek hatékonyságának javításában, illetve kéri, hogy az 
Europol erősítse együttműködését az Interpollal, valamint a Frontex-szel. 

Megjegyzendő, hogy Frattini biztos az április 17-i meghallgatáson hangsúlyozta azon 

  
1 Amivel kapcsolatban Frattini biztos közölte, hogy október 17-ét kellene kijelölni az e jelenségre való 
megemlékezés napjául.
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szándékát, hogy az ágazattal szoros együttműködésben harcoljon az erőszakos videojátékok 
ellen, amit az előadó teljes mértékben támogat.

2. Küzdelem a szegénység és a diszkrimináció ellen, és az oktatáshoz való jog

A kidolgozás alatt lévő stratégia a föld összes lakója, de elsősorban a gyermekek számára 
globális prioritásokat előirányzó millenniumi célkitűzéseket hivatott támogatni, és a 
gyakorlatba átültetni. A célkitűzések között szerepel a végletes szegénység elleni küzdelem, 
az általános iskolai oktatás egyetemessé tétele, az anya egészségének előtérbe helyezése, a 
csecsemőhalandóság csökkentése, a HIV/AIDS megelőzésére irányuló kampányok és a 
tömeges oltás.

Ezen túlmenően a gyermekeket a kizsákmányolás legsúlyosabb formáitól – úgymint a 
gyermekmunkától, a gyermekek fegyveres konfliktusokba való bevonásától 
(gyermekkatonák) és a háztartási rabszolgaságtól – is védeni kell.

A szegénység gyakran társadalmi kirekesztéssel és hátrányos megkülönböztetéssel jár.

Közleményében a Bizottság kifejezésre juttatja azon szándékát, hogy 2007-től kezdődően 
munkálkodni fog a gyermekszegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós szintű 
fellépések összefogásán.

Valóban lényeges, hogy az EU megpróbálja megoldani ezeket a problémákat a gyermek 
jogairól szóló egyezmény rendelkezéseinek szellemében, amely egyezmény a 27. és 28. 
cikkében megerősíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő fizikai, mentális, 
szellemi, erkölcsi és szociális fejlődését lehetővé tevő életszínvonalhoz, valamint az 
oktatáshoz. Az oktatáshoz való jog az Alapjogi Charta 14. cikkében is szerepel. 

Az EU-nak tehát ügyelnie kell arra, hogy semmilyen diszkriminációt ne toleráljanak az 
oktatáshoz való hozzáférés tekintetében. Jelen pillanatban csupán a személyek közötti, faji-
vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv teszi a tagállamok kötelezettségévé a 
közvetlen és közvetett diszkrimináció minden formájának tilalmát az oktatás területén. Ez 
konkrétan azt jelenti, hogy a közösségi jogalkotás jelenlegi állapotában csak az etnikai 
kisebbségek részesülnek diszkrimináció elleni védelemben az oktatás terén, a vallási és nyelvi 
kisebbségek azonban nem. Az előadó úgy véli ezért, hogy új rendelkezéseket kellene 
elfogadni az oktatáshoz való hozzáférés terén a diszkriminációval szembeni védelem 
hatókörének kiterjesztése érdekében1. 2007 a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség 
éve. Az előadó reméli, hogy a Bizottság elkezdi egy irányelv kidolgozását, amely az 
alkalmazás tekintetében a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvben említett minden területet 
lefed majd, és vonatkozni fog az EK-Szerződés 13. cikkében említett, a diszkrimináció 
alapjául szolgáló valamennyi okra, különösen a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon 

  
1 Lásd ezzel kapcsolatban az emberi jogokkal foglalkozó szakértői hálózat 4. sz., 2006. május 25-i tematikus 
jelentését, 45. o.
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alapuló megkülönböztetésre.

A kiskorúak jogainak védelme tárgyában kialakítandó uniós fellépések során első helyen kell 
szerepelnie a fogyatékkal élő kiskorúak helyzetének is. Rá kell mutatni arra, hogy a 
fogyatékkal élő kiskorúak többnyire „más képességekkel rendelkező” kiskorúak, ezért 
fejlődésükhöz és tiszteletben tartásukhoz mindenképpen hozzá kell járulni.

Az előadó úgy gondolja továbbá, hogy bizonyos esetekben, különösen a roma gyermekek 
esetében, tervbe kell venni diszkriminációellenes pozitív intézkedéseket is. Ez tűnik az 
egyetlen lehetőségnek arra, hogy szembenézzünk a néha őket sújtó szegregációval1.

Különösen az alacsony írás- és olvasástudás jelensége elleni küzdelem során hasznos 
beiskolázási kampányok vagy más konkrét, a roma kiskorúak iskolából való kimaradását 
visszaszorítani hivatott fellépések szükségesek.

Ezzel párhuzamosan a betegségeknek különösen kitett csoportot alkotó roma újszülöttek és 
gyermekek tömeges oltását és megfelelő egészségügyi ellátását is elő kell mozdítani.

Célzott erőfeszítéseket kell tenni az utcagyerekek megsegítésére is, akikre vonatkozóan az 
adatok meglehetősen hiányosak, noha szorult helyzetük célzott intézkedéseket tenne 
szükségessé.

3. A migráns gyermekek jogai

Közleményében a Bizottság hangsúlyozza, hogy másik „kihívást jelent annak biztosítása, 
hogy a bevándorló, menedékkérő és menekült gyermekek jogait messzemenően tiszteletben 
tartsák az uniós [...] jogalkotás, illetve politikák végrehajtása során.”2 Az előadó csak 
támogatni tudja az e kihívásra való reagálást.

A menedékjog terén új jogi eszközöket kellene a következő hónapokban az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjesztenie a Bizottságnak egy közös menedékjogi rendszer 
megvalósítása érdekében. Az előadó máris felhívja a figyelmet arra, hogy az ezzel 
kapcsolatban elfogadott minden intézkedésben különösen tekintetbe kell venni a gyermekek 
sajátos helyzetét. Még ha a meglévő jogi eszközök tartalmaznak is a gyermekek védelmét 
szolgáló intézkedéseket, azok nem mindig kielégítőek, és problémák vannak alkalmazásuk 
tekintetében.3 Ügyelni kell tehát például arra, hogy az ilyen ügyekkel foglalkozó tisztviselők 
speciális képzésben részesüljenek, illetve hogy a gyermekeket a koruknak megfelelő, a lehető 
legnagyobb körültekintéssel megállapítandó feltételek mellett hallgassák meg, valamint arra, 
hogy lehessen alternatívákat biztosítani a fogva tartás helyett, amely csak még tovább 
súlyosbítja a gyermek traumáját. „A gyermek mindenek felett álló érdekei” fogalmat is 
pontosan kellene meghatározni szorosan együttműködve az ENSZ menekültügyi főbiztosával 
(a HCR-rel), aki kialakított egy hivatalos eljárást („BID”: Best Interests Determination)4

  
1 Az e területre vonatkozó bevált gyakorlatok példáit lásd az említett jelentésben, 46. o. és tovább.
2 COM(2006)367, 7. o.
3 Lásd ezzel kapcsolatban a menekültügyi főbiztos április 17-i meghallgatáson elmondott beszédét: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
4 A mindenek felett álló érdek hivatalos meghatározása (BID) egy speciális biztonsági eljárásokból és 
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annak meghatározására, hogy mi értendő a mindenek felett álló érdek fogalma alatt.

Ez a fogalom kiemelt jelentőséggel bír a kísérő nélküli kiskorúak esetében, akiknek 
veszélyeztetettsége nyilvánvaló1. Ezért fontos annak biztosítása, hogy e gyermekek megfelelő 
tájékoztatást kapjanak jogaikról és azok megvédésének lehetőségeiről, valamint hogy mielőbb 
jogi képviselő segítségében részesüljenek.

Nagyon sok gyermeket nem anyakönyveznek születésükkor. Az anyakönyvezés hiánya miatt 
a gyermeknek nincs joga az identitáshoz, névhez, nemzetiséghez, oktatáshoz és az 
egészségügyi ellátáshoz. Az ilyen „láthatatlan” gyermekek érdekében konkrét fellépésre van 
szükség, mivel a nem anyakönyvezett kiskorúnak nincs jogi státusza, így nehezen 
ellenőrizhető, megelőzhető vagy akadályozható meg, hogy jogait megsértsék. Gyakran 
megesik, hogy a nem anyakönyvezett gyermekek szexuális kizsákmányolás, rabszolgaság 
vagy gyermekmunka áldozatai lesznek.

IV. KÖVETKEZTETÉS

A fent említett területek, amelyeken a gyermekek jogait különösen figyelembe kell venni, 
csak néhány azok közül, amelyeket tekintetbe kell venni a valódi „mainstreaming” 
megvalósításához. A többi probléma – mint például a táplálkozási tanácsadás, a kábítószerek 
terjedése és a túlzott alkoholfogyasztás kérdése, amelyet a Save the Children által végzett 
felmérés szerint a gyermekek maguk is a kezelendő legfőbb problémák közé sorolnak –
természetesen ugyancsak konkrét intézkedéseket igényel. 

A gyermekek több más jogát is gyakran megsértik, vagy nem tisztelik megfelelő módon. 
Nagyon sok más, a gyermekkorhoz kötődő sürgősségi helyzet létezik. Csak néhány példát 
említve: a nemzetközi gyermekrablási esetek számának exponenciális növekedése; a 
nemzetközi örökbefogadást nehezítő bürokratikus akadályok; a kényszerházasságok; az 
eltűntnek nyilvánított gyermekek megdöbbentően magas száma.

Amint az előadó a bevezetésben már jelezte, a Bizottság által javasolt stratégia prioritást 
élvező területei a későbbiekben még mélyreható és különböző fórumokon – többek között az 
első alkalommal Berlinben összeülő Fórumon – folytatandó vita tárgyát fogják képezni.

Érdemes lesz áttekinteni a család és a születések támogatását célzó jövőbeli európai stratégiai 
iránymutatásait is a korai gyermekkori jogok garantálása érdekében.

    
dokumentációs követelményekből álló hivatalos eljárás, amely a menekültügyi főbiztos felelősségi körébe 
tartozó bizonyos gyermekek esetében alkalmazandó. A döntéshozó köteles az adott ügyhöz tartozó minden 
releváns tényezőt mérlegelni, és azokat a gyermek jogairól szóló egyezményben, valamint az egyéb emberi jogi 
aktusokban elismert jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően súlyozni annak érdekében, hogy olyan döntés 
szülessen, amely a legmesszebbmenően védi a gyermek jogait.
1 A menekültügyi főbiztos becslései szerint az EU területére érkező menedékkérők 4–5%-a kísérő nélküli 
kiskorú, ami 2006-ban 8–10 ezer kiskorút jelentett.
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