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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността,
относно присъединяването на ЕС към Конвенцията на Организацията на
обединените нации за правата на детето1

1. Нарастващият брой на непридружени малолетни или непълнолетни лица,
увеличаващата се експлоатация на малолетни или непълнолетни лица от страна на
мрежи за контрабанда и трафик, както и излагането на децата на вредно съдържание
в интернет са само някои от проблемите, които поставят под въпрос ефективността
на ЕС по отношение на осигуряването на децата на подкрепата, която заслужават.
2. ЕС не е страна по Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC), независимо
че при изпълнението на своите политически инструменти се позовава на
Конвенцията.
3. Присъединяването на ЕС към Конвенцията на ООН за правата на детето би
означавало, че от договорна цел зачитането на правата на детето ще се превърне в
правно задължение, като по този начин ще бъде изпратено ясно политическо
послание с голяма стойност. С тази крачка ще се повиши допълнително доверието
в ЕС като застъпник на правата на децата в неговите граници и извън тях.
4. Ето защо Съветът и Комисията са приканени да дадат нов тласък на извършваната
понастоящем оценка на условията за присъединяване на ЕС към Конвенцията на
ООН за правата на детето, за да се укрепи правната рамка за защитата на правата на
децата.
5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията .

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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