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B9-0178/2019

Resolutie van het Europees Parlement over kinderrechten naar aanleiding van het 
dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
(2019/2876(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (het Kinderrechtenverdrag) van 
20 november 1989,

– gezien het Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (het Europees Mensenrechtenverdrag),

– gezien de artikelen 2 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest),

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad1,

– gezien Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn 
in een strafprocedure2,

– gezien Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrĳving van 
hulpverlening bĳ illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblĳf3, en 
Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het 
strafrechtelĳk kader voor de bestrĳding van hulpverlening bĳ illegale binnenkomst, 
illegale doortocht en illegaal verblĳf4,

– gezien zijn resolutie van 29 november 2018 over de rol van het Duitse bureau voor 
jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen5,

– gezien zijn resolutie van 4 oktober 2017 over de uitbanning van kindhuwelijken6, zijn 
resolutie van 4 juli 2018 getiteld "Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op 
jonge leeftijd en gedwongen huwelijken – volgende stadia"7, en zijn resolutie van 7 
februari 2018 over nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV)8,

1 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1.
2 PB L 132 van 21.5.2016, blz. 1.
3 PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17.
4 PB L 328 van 5.12.2002, blz. 1.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0476.
6 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 66.
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0292.
8 PB C 463 van 21.12.2018, blz. 26.
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– gezien de gemeenschappelijke verklaring van 1997 van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Kinderfonds van de Verenigde Naties 
(UNICEF) en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) over 
maatregelen tegen VGV, de verklaring van de WHO van 2008 over de uitbanning van 
VGV ter bevordering van meer maatregelen die tot die uitbanning bijdragen, en het 
WHO-rapport van 2010 getiteld "Global strategy to stop health care providers from 
performing female genital mutilation",

– gezien artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Kinderrechtenverdrag het door het grootste aantal landen 
geratificeerde internationale mensenrechtenverdrag is, door alle EU-lidstaten 
geratificeerd is, en duidelijke wettelijke verplichtingen bevat voor staten om de rechten 
van alle kinderen in hun eigen rechtsgebied te bevorderen, te beschermen en te 
verwezenlijken; overwegende dat het Parlement een conferentie op hoog niveau gaat 
organiseren naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag;

B. overwegende dat in artikel 6 van het Kinderrechtenverdrag staat dat de partijen 
erkennen dat elk kind beschikt over het inherente recht op leven; overwegende dat 
praktijken zoals draagmoederschap niet rijmen met de oorspronkelijke interpretatie van 
het beginsel "recht op leven";

C. overwegende dat kinderen, als gevolg van hun lichamelijke en geestelijke 
onvolwassenheid, bijzondere bescherming en zorg nodig hebben, met inbegrip van 
geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór als ná de geboorte;

D. overwegende dat in artikel 14 van het Kinderrechtenverdrag staat dat de partijen de 
rechten en plichten zullen eerbiedigen van de ouders en, in voorkomend geval, de 
wettelijke voogden bij het geven van sturing aan het kind betreffende de uitoefening van 
zijn of haar rechten, op een wijze die aansluit bij de evoluerende vermogens van het 
kind;

E. overwegende dat in artikel 5 van het Kinderrechtenverdrag staat dat de partijen de 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten eerbiedigen van de ouders of, in 
voorkomend geval, de leden van de familie in ruimere zin of de gemeenschap al naar 
gelang het plaatselijk gebruik, van de wettelijke voogden of anderen die wettelijk 
verantwoordelijk zijn voor het kind bij het geven van passende sturing en begeleiding 
bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een wijze die 
aansluit bij de zich ontwikkelende vermogens van het kind;

F. overwegende dat de familie, als de voornaamste maatschappelijke groep en de 
natuurlijke omgeving voor het opgroeien en het welzijn van al haar leden, en in het 
bijzonder van kinderen, de noodzakelijke bescherming en ondersteuning moet genieten 
om haar in staat te stellen haar verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig 
op zich te nemen; overwegende dat kinderen, met het oog op de volledige en 
harmonieuze ontwikkeling van hun persoonlijkheid, op moeten groeien in een 
familieverband, in een sfeer van geluk, liefde en begrip;
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G. overwegende dat het bevorderen van de rechten van het kind een expliciete doelstelling 
van het EU-beleid is en in het Handvest verankerd is, waarin vereist wordt dat de 
belangen van het kind een essentiële overweging vormen bij alle handelingen van de 
EU;

H. overwegende dat de rechten van het kind in veel delen van de wereld onverminderd met 
voeten worden getreden;

I. overwegende dat mondiale trends zoals nieuwe technologieën en digitalisering nieuwe 
bedreigingen voor kinderen vormen, maar ook nieuwe mogelijkheden met zich 
meebrengen om te leren en met elkaar in contact te treden;

J. overwegende dat bijna 25 miljoen kinderen jonger dan 18 jaar in de EU het risico lopen 
in armoede te vervallen of sociaal buitengesloten te worden; overwegende dat armoede 
betekent dat kinderen niet kunnen profiteren van onderwijskansen, kinderopvang, 
toegang tot gezondheidszorg, voldoende voedsel en huisvesting, gezinsondersteuning en 
zelfs bescherming tegen geweld, en dat de gevolgen daarvan zeer lang kunnen 
aanhouden;

K. overwegende dat bijna één op de vier slachtoffers van mensenhandel die in de EU 
worden geregistreerd een kind is dat binnen de EU wordt gesmokkeld, en verder 
overwegende dat in artikel 79 van het VWEU staat dat de EU een gemeenschappelijk 
migratiebeleid ontwikkelt, dat gericht is op de bestrijding van mensenhandel, met name 
handel in vrouwen en kinderen;

L. overwegende dat de smokkel van minderjarige migranten tot mensenhandel kan leiden, 
aangezien zich tijdens de reis of op de plaats van bestemming uitbuiting en misbruik 
kunnen voordoen, zelfs als er initieel sprake was van toestemming; overwegende dat 
vooral meisjes het doelwit zijn en zij met het oog op seksuele uitbuiting worden 
verhandeld; overwegende dat het "hulpverleningspakket" (Richtlijn 2002/90/EG van de 
Raad en Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad) een belangrijk instrument is voor de 
bestrijding van mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen;

M. overwegende dat een tijdige registratie van minderjarige migranten, en in het bijzonder 
onbegeleide minderjarigen, een conditio sine qua non is om hun bescherming te 
waarborgen en te voorkomen dat ze vermist raken;

N. overwegende dat seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen online een ernstige 
schending van de grondrechten van kinderen vormt en een in omvang toenemend 
verschijnsel is, resulterend in enorme beschadiging van en negatieve gevolgen op de 
lange termijn voor de kinderen die er het slachtoffer van worden; overwegende dat, 
volgens de meest recente cijfers, het aantal afbeeldingen met seksueel misbruik van 
kinderen (CSAM) online in zeer korte tijd dramatisch is toegenomen, en dat er naar 
verluidt sprake is van meer dan 45 miljoen afbeeldingen en video’s die worden 
aangemerkt als seksueel misbruik van kinderen;

O. overwegende dat traditie, cultuur, godsdienst, overtuiging, politieke opvattingen en/of 
enige andere doctrine nooit mogen worden gebruikt ter rechtvaardiging van geweld 
tegen kinderen; overwegende dat kinderen die het slachtoffer worden van praktijken die 
uit achterhaalde culturele of godsdienstige overtuigingen voortkomen als één van de 
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gevolgen van wat hen is aangedaan tijdens hun volwassen leven gevoelens van 
vijandigheid ten aanzien van de samenleving kunnen ontwikkelen;

P. overwegende dat vrouwelijke genitale verminking (GVG) alle handelingen omvat 
waarbij de externe vrouwelijke geslachtsdelen geheel of gedeeltelijk worden 
verwijderd, alsook andere verwondingen van de vrouwelijke geslachtsorganen voor 
niet-medische redenen; overwegende dat VGV internationaal als een schending van de 
mensenrechten van meisjes en vrouwen wordt erkend, en meestal wordt uitgevoerd op 
jonge meisjes vanaf de geboorte tot hun vijftiende levensjaar;

Q. overwegende dat de bevordering van initiatieven gericht op het onderwijzen van 
"gendertheorie" op scholen moet worden bestreden;

R. overwegende dat in artikel 165 van het VWEU staat dat de Unie bijdraagt tot de 
ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten 
aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met 
volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van 
het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige 
verscheidenheid;

Algemeen

1. is van mening dat de rechten van het kind centraal moeten staan in het EU-beleid en dat 
het dertigjarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag een uitgelezen kans is om de 
volledige tenuitvoerlegging ervan in het beleid en in de praktijk te waarborgen, en om 
aanvullende maatregelen te nemen om de eerbiediging van de rechten van alle kinderen, 
en met name de meest kwetsbare, te garanderen;

2. wijst erop dat elk mens het inherente recht op leven heeft en dat menselijk leven te allen 
tijde moet worden beschermd, vanaf het moment van verwekking; benadrukt dat 
vrouwen alle noodzakelijke hulp moeten krijgen om te voorkomen dat zij overwegen 
abortus te plegen;

3. spoort de lidstaten aan goede praktijken uit te wisselen ter verbetering van de correcte 
toepassing van het beginsel van het in overweging nemen van "de belangen van het 
kind" in de hele EU;

4. is ingenomen met de toezegging van de nieuwe Commissie om een voorstel te 
presenteren voor een nieuwe en alomvattende strategie inzake kinderrechten; herinnert 
eraan dat de EU zich ertoe heeft verbonden de rechten van het kind, zoals verankerd in 
zowel artikel 3, lid 3, van het VWEU, als in artikel 24 van het Handvest van de 
grondrechten van de EU, te beschermen, met inachtneming van de bevoegdheden als 
bedoeld in de Verdragen;

5. wijst erop dat de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN van belang zijn voor 
het eerbiedigen van de rechten van het kind;

6. verzoekt de EU en de lidstaten meer maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
kinderen in een gezond milieu kunnen opgroeien, in concreto door iets te doen aan de 
negatieve gevolgen van klimaatverandering, in overeenstemming met de Overeenkomst 
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van Parijs;

7. spoort de lidstaten aan toe te zien op de continuïteit en kwaliteit van een goed 
functionerend systeem voor het melden van vermiste kinderen, overeenkomstig het in 
2018 goedgekeurde Europees wetboek voor elektronische communicatie;

8. merkt met grote bezorgdheid op dat de problemen in verband met het Duitse 
familierechtstelsel, met inbegrip van de controversiële rol van het Duitse Jugendamt, die 
in verzoekschriften van niet-Duitse ouders aan de kaak gesteld zijn, nog steeds niet zijn 
opgelost; benadrukt dat de Commissie verzoekschriften van het Parlement voortdurend 
verzoekschriften van niet-Duitse ouders ontvangt waarin melding wordt gemaakt van 
ernstige discriminatie als gevolg van de procedures en methodes die de bevoegde Duitse 
autoriteiten toepassen in grensoverschrijdende familiegeschillen waarbij kinderen 
betrokken zijn;

9. herinnert de lidstaten aan de noodzaak om voor kinderen te voorzien in elke 
noodzakelijke en gerechtvaardigde opvang overeenkomstig de formulering van de 
artikelen 8 en 20 van het Kinderrechtenverdrag, en om met name voortdurende 
jeugdzorg mogelijk te maken waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, 
godsdienstige, culturele en taalidentiteit van het kind;

Intern beleid

Beëindigen van alle vormen van geweld tegen kinderen

10. veroordeelt alle vormen van lichamelijk en geestelijk geweld tegen kinderen, waaronder 
seksueel misbruik, geweld online, gedwongen huwelijken, kinderarbeid, prostitutie, 
mensen- en orgaanhandel, de smokkel van minderjarige migranten, foltering, eerwraak, 
vrouwelijke genitale verminking, aanwerving, dienstplicht, ontbering, verwaarlozing, 
ondervoeding en de inzet van kinderen als soldaten en menselijk schild;

11. spoort de Commissie en de lidstaten aan om zich er, met inachtneming van hun 
respectieve bevoegdheden, hard voor te maken dat culturele en godsdienstige tradities 
niet als rechtvaardiging worden gebruikt voor aantasting van de lichamelijke en 
geestelijke integriteit van kinderen;

12. spoort de Commissie en de lidstaten aan een alomvattende benadering te ontwikkelen 
voor de uitbanning van seksueel geweld en kindermisbruik, zowel online als offline; 
beklemtoont dat samenwerking met het bedrijfsleven van essentieel belang is, en roept 
ICT-bedrijven en onlineplatforms op hun verantwoordelijkheid te nemen in de strijd 
tegen seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen online; spoort de lidstaten aan 
nationale bewustmakingscampagnes op te zetten om kinderen op een kindvriendelijke 
manier te informeren over de risico’s en gevaren van het internet, naast speciaal op 
ouders gerichte campagnes;

13. verwelkomt de conclusies van de Raad van 8 oktober 2019 over bestrijding van 
seksueel misbruik van kinderen, en verzoekt het huidige en de toekomstige 
voorzitterschappen van de Raad méér te doen om te waarborgen dat de lidstaten 
concrete actie ondernemen voor betere bijstand aan slachtoffers, alsook doeltreffende 
maatregelen nemen op het gebied van preventie, onderzoek en vervolging, teneinde te 
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bewerkstelligen dat de daders voor de rechter worden gebracht;

14. verzoekt de lidstaten Richtlijn 93/2011/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie9, alsmede zijn resolutie van 14 
december 2017 over de tenuitvoerlegging van die richtlijn volledig ten uitvoer te 
leggen; verzoekt de lidstaten die verdragsluitende partij zijn bij het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik (het Verdrag van Lanzarote) uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen van het Comité van Lanzarote (het Comité van verdragsluitende partijen 
bij het Verdrag van Lanzarote);

15. is zich er terdege van bewust dat politie en justitie met een ongekende toename van het 
aantal meldingen van afbeeldingen met seksueel misbruik van kinderen (CSAM) online 
worden geconfronteerd en zich voor enorme uitdagingen geplaatst zien wat de werkdruk 
betreft, hetgeen hen dwingt zich te concentreren op afbeeldingen met de jongste, meest 
kwetsbare slachtoffers; wijst op de noodzaak van meer investeringen, met name door 
het bedrijfsleven en de particuliere sector, in onderzoek en ontwikkeling, alsmede in 
nieuwe technologieën voor het opsporen van CSAM online en in snellere procedures 
voor het verwijderen daarvan;

16. verzoekt de lidstaten te zorgen voor een betere samenwerking tussen politie en justitie 
enerzijds en de organisaties van het maatschappelijk middenveld, inclusief 
hotlinenetwerken, die zich met de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen bezighouden, anderzijds; verzoekt de Commissie de in 2012 
gelanceerde strategie "Better Internet for Children" te actualiseren;

Investeren in kinderen

17. verzoekt de EU en de lidstaten te investeren in openbare diensten voor kinderen, zoals 
kinderopvang, onderwijs en gezondheidszorg;

18. beveelt de lidstaten aan wetgeving vast te stellen voor het beschermen en uitbreiden van 
de rechten op het gebied van moederschap en vaderschap, met het oog op een gezonde 
en stabiele omgeving van kinderen, in het bijzonder tijdens de eerste levensmaanden; 
dringt er bij de EU en de lidstaten op aan te zorgen voor de volledige tenuitvoerlegging 
van de richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privéleven10, aangezien een beter 
en eerlijker evenwicht tussen werk en privéleven een positief effect zal hebben op het 
welzijn van kinderen;

19. verzoekt de EU en de lidstaten te werken aan strategische kaders voor armoedereductie 
en daarbij ook rekening te houden met de verschillende niet-geldelijke aspecten van 
armoede, waaronder gelijke toegang tot gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs;

20. verzoekt de EU en de lidstaten voor onderlinge afstemming te zorgen tussen de 
jaarlijkse hervormingsprogramma’s voor het Europees Semester enerzijds en de 
aanbeveling van de Commissie over investeren in kinderen van 2013 anderzijds, en 

9 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 96.
10 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.



PE643.346v01-00 8/11 RE\1193042NL.docx

NL

geëigende, naar leeftijd uitgesplitste indicatoren te ontwikkelen voor het sociale 
scorebord van de Europese Pijler van sociale rechten, met het oog op het doeltreffend en 
op onpartijdige wijze in kaart brengen van de situatie van kinderen in de EU;

21. verzoekt de nieuwe Commissie en de nieuwe commissarissen belast met internationale 
partnerschappen en crisisbeheer een strategie te ontwikkelen en het beleidskader van de 
Commissie te actualiseren, teneinde de lidstaten te helpen bij hun inspanningen om erop 
toe te zien dat kinderen opgroeien in inclusieve en welvarende samenlevingen, waar 
niemand achterblijft, en in Agenda 2030 doelen te stellen om de kinderarmoede met de 
helft te reduceren;

22. spoort de EU en de lidstaten aan in kinderen en adolescenten te investeren om ervoor te 
zorgen dat zij over de vaardigheden en kennis beschikken waar op de arbeidsmarkt 
vraag naar is, en hun recht kunnen uitoefenen om het goed te doen en hun volledige 
potentieel te benutten als actoren voor verandering in de samenleving;

23. spoort de lidstaten aan om in het kader van hun nationale stelsels te investeren in 
preventieve maatregelen voor het aanpakken van het oprukkende verschijnsel van 
geestelijkegezondheidsstoornissen bij kinderen, en erop toe te zien dat scholen over 
voldoende financiële middelen beschikken voor advisering en adequate opleiding van 
onderwijzers;

Onderwijs

24. verzoekt de lidstaten invulling te geven aan het recht van kinderen op onderwijs op 
basis van gelijke kansen;

25. herinnert eraan dat het de lidstaten zijn die de volledige verantwoordelijkheid dragen 
voor de organisatie van hun onderwijsstelsels, de inhoud van de curricula, en hun 
culturele en taalkundige verscheidenheid;

26. spoort de lidstaten aan maatregelen te nemen om vroegtijdig schoolverlaten te 
voorkomen en te bestrijden, en te zorgen voor gelijke en genderneutrale toegang tot 
hoogwaardig onderwijs vanaf de allerjongste leeftijd tot de adolescentie;

27. benadrukt dat innovatie het leidende beginsel voor onderwijs en opleiding in het digitale 
tijdperk moet zijn;

Toegang tot de rechter voor kinderen

28. dringt er bij de lidstaten op aan om Richtlijn (EU) 2016/800 onverkort uit te voeren; 
benadrukt dat het belang van het kind altijd voorop moet staan bij beslissingen over 
kinderen die in contact komen met justitie, naast het recht van het kind te worden 
gehoord, met terdege inachtneming van zijn of haar leeftijd en volwassenheid;

29. verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat kinderen in de gevangenis worden behandeld 
op een manier waarbij rekening wordt gehouden met hun belangen, in overeenstemming 
met de toepasselijke wetten en procedures;

Migrerende kinderen
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30. verzoekt de EU en de lidstaten zich meer inspanningen te getroosten bij de bestrijding 
van mensenhandel en de smokkel van minderjarige migranten, in het bijzonder van 
onbegeleide minderjarigen omdat bij hen het risico van uitbuiting en kindersmokkel 
groter is;

31. verzoekt de lidstaten daadwerkelijk uitvoering te geven aan het hulpverleningspakket 
voor het aanpakken van het bedrijfsmodel van mensensmokkelaars, en daarbij 
migrantenkinderen bescherming te bieden tegen uitbuiting en misbruik;

32. benadrukt het belang van het registreren van de biometrische gegevens van 
vluchtelingenkinderen, verwelkomt het voorstel van de Commissie van 2016 houdende 
herschikking van de Eurodac-verordening11, en onderstreept dat het belangrijk is 
vluchtelingenkinderen vanaf zes jaar te registreren met het oog op het identificeren en 
opsporen van vermiste kinderen, en te voorkomen dat ze in de handen van 
mensensmokkelaars vallen;

33. verzoekt de lidstaten de EU-richtlijn tegen mensenhandel12 onverkort ten uitvoer te 
leggen, met bijzondere aandacht voor preventieve maatregelen (in overeenstemming 
met artikel 18 van de bedoelde richtlijn);

34. benadrukt dat het belangrijk is dat de lidstaten meer actie ondernemen om ertoe te 
komen dat rekenschap wordt afgelegd aan de slachtoffers van mensenhandel, alsook 
deze misdaad zelf uit te roeien, en dat er iets wordt gedaan aan de nog altijd bestaande 
straffeloosheid voor mensenhandelaars, mensensmokkelaars, mensen die zich aan 
uitbuiting schuldig maken, mensen die geld aan de bedoelde praktijken verdienen, 
afnemers en misbruikers, waaronder door het gebruikmaken van de 'diensten' die van de 
slachtoffers van mensenhandel worden verlangd voor alle vormen van uitbuiting 
strafbaar te stellen;

Kwetsbare kinderen

35. betreurt alle vormen van geweld tegen meisjes, en vraagt de lidstaten concrete 
maatregelen te nemen om een eind te maken aan kindhuwelijken, VGV en andere 
schadelijke praktijken; verzoekt de EU en de lidstaten gezondheidszorgwerkers en 
mensen met een medisch beroep beter bewust te maken van en kennis bij te brengen in 
verband met VGV, en te bevorderen dat er op de verschillende gemeenschappen 
gerichte voorlichtingscampagnes worden geïmplementeerd;

36. verzoekt de lidstaten de grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van 
informatie tussen politie en justitie en de kinderbeschermingsautoriteiten te verbeteren, 
met het oog op het identificeren en beschermen van vermiste kinderen;

37. benadrukt dat in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan kinderen met een 
handicap, die een uiterst kwetsbare groep vormen; veroordeelt in krachtige 
bewoordingen alle vormen van geweld tegen deze groep, met inbegrip van geweld als 
gevolg van slechte behandeling of inadequate zorg; verzoekt alle lidstaten uitvoering te 

11 PB L 180 van 29.6.2013, blz. 1.
12 PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1.
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geven aan de normen die vervat zijn in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, 
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en de VN-
richtsnoeren voor de alternatieve zorg voor kinderen;

Extern beleid

38. verzoekt de VV / HV bij elk extern optreden van de EU in het bijzonder oog te hebben 
voor de rechten van kinderen, teneinde te komen tot daadwerkelijke mainstreaming van 
die rechten, waaronder in het kader van de mensenrechtendialogen, het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU, inclusief het luik 
inzake crisisbeheersing daarvan, en het Europees Nabuurschapsbeleid;

39. verzoekt de Commissie meer te doen voor de integratie van de rechten van kinderen in 
het beleid op de gebieden ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, teneinde 
over adequate financiële middelen te beschikken, en het beschermingsniveau voor 
kinderen die door conflicten worden getroffen, te verhogen;

40. merkt op dat in het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 de dringende 
noodzaak tot uitdrukking komt om kinderarmoede, zowel binnen de EU als daarbuiten, 
aan te pakken door middel van haar externe optreden; onderstreept het belang van 
officiële ontwikkelingshulp als een essentieel instrument voor het uitbannen van 
armoede, en herinnert aan de toezeggingen van de EU, respectievelijk de lidstaten 
betreffende het ter beschikking stellen van officiële ontwikkelingshulp;

41. verzoekt de Commissie toe te zien op de volledige en snelle implementatie van de 
resolutie van het Parlement over de uitbanning van kindhuwelijken; onderstreept dat de 
EU en de lidstaten in deze resolutie gevraagd worden uniforme juridische normen te 
hanteren in de procedure voor het aanpakken van kindhuwelijken, met politie en justitie 
in derde landen samen te werken, en opleiding en technische bijstand te bieden om te 
helpen bij de vaststelling en handhaving van wetgeving inzake het verbod op 
huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken;

42. verzoekt de VV / HV en de Commissie op doeltreffende en alomvattende manier iets te 
doen aan de impact op korte, middellange en lange termijn van gewapende conflicten 
op kinderen door gebruik te maken van het waaier aan beschikbare instrumenten, 
waaronder de geactualiseerde EU-richtsnoeren inzake kinderen en gewapende 
conflicten van 16 juni 2008, de herziene strategie voor de implementatie van de EU-
richtsnoeren inzake kinderen en gewapende conflicten van 6 december 2010, en de 
check-list voor de integratie van de bescherming van kinderen die door gewapende 
conflicten worden getroffen in de GVDB-operaties van 23 mei 2006;

43. verzoekt de VV / HV het onderwerp 'ernstige schendingen van de rechten van kinderen', 
en met name de schendingen die in het jaarverslag van de secretaris-generaal van de VN 
over kinderen en gewapende conflicten genoemd worden, stelselmatig bij 
conflictpartijen aan te kaarten; verzoekt de VV / HV met klem alle ter beschikking 
staande instrumenten te gebruiken om te garanderen dat de EU bescherming biedt aan 
kinderen in conflictsituaties, door erop toe te zien dat de EU-richtsnoeren inzake 
kinderen en gewapende conflicten onverkort worden geïmplementeerd en dat al het 
personeel dat bij missies van het EU-GVDB betrokken is adequaat opgeleid is wat de 
bescherming van kinderen aangaat;
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44. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de regeringen en parlementen van de 
lidstaten.


