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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na fakt, że połowa ludności świata to dzieci; w związku z tym podkreśla 
potrzebę uznania praw dziecka za priorytet polityki rozwoju UE; przypomina, że 
Konwencja ONZ o prawach dziecka uczyniła prawa dziecka niezbywalną częścią praw 
człowieka i dlatego też wzywa Radę i Komisję do uwzględnienia tej kwestii we 
wszystkich dwu- i wielostronnych dialogach na temat polityki i praw człowieka, a także 
do włączenia praw dziecka do wszystkich społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych 
strategii politycznych;

2. wzywa Komisję i Radę do priorytetowego traktowania praw dziecka w dialogach 
prowadzonych z krajami rozwiniętymi i średniozamożnymi, oraz do koordynowania 
działań mających na celu rozwiązanie pewnych szczególnie trudnych kwestii (takich jak 
rola Chin w Sudanie, dzieci w konfliktach zbrojnych, itp.);

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania wdrożenia Konwencji 
o prawach dziecka i załączonych do niej protokołów, oraz do silniejszego wspierania 
reform systemów prawnych krajów trzecich, których celem jest ochrona praw dziecka;

4. wzywa Komisję do zwiększenia spójności środków mających na celu wspieranie praw 
dziecka, takich jak europejska inicjatywa na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR) 
oraz budżetowe linie tematyczne i geograficzne, oraz do wzięcia pod uwagę dzieci 
znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach, a w szczególności dzieci biorących 
udział w konfliktach zbrojnych, dzieci w sytuacjach po zakończeniu konfliktu, a także 
dzieci mieszkających w najsłabiej rozwiniętych krajach;

5. zwraca się do Komisji o włączenie kwestii dzieci ulicy oraz zwalczania handlu dziećmi 
do polityki wobec wschodnich i południowych krajów sąsiedzkich, oraz do takiego 
koordynowania środków europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) 
i europejskiej inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR), aby osiągnąć 
ten cel; podkreśla potrzebę dokonania analizy przyczyn handlu dziećmi i handlu 
organami oraz do ich zwalczania, w szczególności w przypadku, gdy ofiarami są dzieci 
romskie;

6. wzywa UE do uwzględnienia w programie tematycznym w zakresie azylu i migracji w 
ramach finansowania współpracy na rzecz rozwoju wsparcia dla szczególnie narażonych 
grup, takich jak dzieci migrantów i dzieci żyjące w ubóstwie;

7.  podkreśla, że w swoich działaniach zewnętrznych UE powinna zdecydowanie zachęcać 
rządy krajów trzecich do przestrzegania międzynarodowych norm w zakresie praw 
dzieci, w szczególności w odniesieniu do zagwarantowania dzieciom podstawowych 
usług świadczonych w ramach opieki społecznej, takich jak bezpłatne żywienie w 
szkołach i żłobkach oraz dostęp do opieki zdrowotnej; podkreśla jednocześnie, że 
zagwarantowanie równego dostępu do edukacji dzieciom w krajach dotkniętych 
konfliktem zbrojnym i wychodzących z konfliktu stanowi ważny środek służący 
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zapobieganiu konfliktom;

8. zwraca się do Komisji o uwzględnienie kwestii zwalczania bezkarności w ramach działań 
zewnętrznych i stosunków z krajami trzecimi jako ważnego środka zapobiegania łamaniu 
praw dziecka;

9. wzywa Unię Europejską, aby w ramach działań zewnętrznych zwróciła szczególną uwagę 
na sytuację dzieci dyskryminowanych , w tym dzieci będących w konflikcie z prawem 
oraz pozbawionych wolności i umieszczonych w zamkniętych ośrodkach; podkreśla, że 
dzieci powinny mieć łatwiejszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości i specjalistycznej 
pomocy i że w postępowaniu sądowym należy brać pod uwagę ich wiek za 
pośrednictwem specjalnych środków ochronnych;

10. wzywa Radę i Komisję, by podczas negocjacji z krajami trzecimi w sprawie planów 
działania dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zajęły się kwestią 
sądzenia nieletnich, biorąc pod uwagę nie tylko ratyfikację odpowiednich norm 
międzynarodowych i regionalnych, lecz również ich skuteczne wdrożenie;

11. podkreśla, że w ramach stosunków UE z krajami rozwiniętymi i średniozamożnymi 
ważne jest również, aby zapewnić dzieciom przyzwoitą przyszłość, polepszyć ich status 
społeczny, system wartości, zwiększyć możliwości i perspektywy;

12. podkreśla, że w ramach stosunków UE z krajami rozwiniętymi i średniozamożnymi 
ogromne znacznie mają projekty, których celem jest rozwój społecznych kompetencji 
dzieci, tolerancji, solidarności i odpowiedzialności za swoje otoczenie, a szczególnie 
w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym;

13. podkreśla, że przesadne korzystanie przez dzieci z telewizji, gier komputerowych i 
internetu prowadzi do przemocy, izolacji, depresji, otyłości i zaburzeń zachowania 
społecznego; w związku z tym uważa, że należy popierać kontrolę treści oraz wspierać 
kampanie doradcze i informacyjne skierowane do rodziców.
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