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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw dziecka z okazji 30. rocznicy 
przyjęcia Konwencji ONZ o prawach dziecka
(2019/2876(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.,

– uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(europejską konwencję praw człowieka – EKPC),

– uwzględniając art. 2 i art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Karty),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 
grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję 
ramową Rady 2004/68/WSiSW1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 
maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub 
oskarżonymi w postępowaniu karnym2,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiającą 
definicję ułatwiania nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu3 oraz decyzję ramową Rady 
2002/946/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego 
w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie roli niemieckiego 
Jugendamt w transgranicznych sporach rodzinnych5;

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wyeliminowania 
zjawiska zawierania małżeństw przez dzieci6, rezolucję z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie 
strategii zewnętrznej UE na rzecz przeciwdziałania wczesnym i przymusowym 
małżeństwom – kolejnych kroków7, a także rezolucję z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 
zerowej tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych8,

– uwzględniając wspólne oświadczenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

1 Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1.
2 Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 1.
3 Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 17.
4 Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 1.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0476.
6 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 66.
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0292.
8 Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 26.
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Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) i Funduszu 
Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) z 1997 r. przeciwko praktyce 
okaleczania żeńskich narządów płciowych, oświadczenie WHO z 2008 r. w sprawie 
wyeliminowania okaleczania żeńskich narządów płciowych w celu wsparcia większego 
poparcia dla jego zaniechania oraz sprawozdanie WHO z 2010 r. w sprawie globalnej 
strategii na rzecz powstrzymania podmiotów świadczących usługi zdrowotne przed 
dokonywaniem okaleczania żeńskich narządów płciowych,

– uwzględniając art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Konwencja o prawach dziecka jest najpowszechniej 
ratyfikowanym międzynarodowym traktatem o prawach człowieka w historii, została 
ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie i ustanawia jasne zobowiązania 
prawne dla państw w zakresie promowania, ochrony i przestrzegania praw każdego 
dziecka w ich jurysdykcjach; mając na uwadze, że Parlament będzie gospodarzem 
konferencji wysokiego szczebla z okazji 30. rocznicy powstania Konwencji o prawach 
dziecka;

B. mając na uwadze, że art. 6 Konwencji o prawach dziecka stanowi, iż „Państwa-Strony 
uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia”; mając na uwadze, że 
praktyki takie jak macierzyństwo zastępcze są sprzeczne z prawdziwą interpretacją 
zasady „prawa do życia”;

C. mając na uwadze, że dzieci, ze względu na swą niedojrzałość fizyczną i psychiczną, 
wymagają szczególnej ochrony i opieki, w tym odpowiedniej ochrony prawnej zarówno 
przed narodzeniem, jak i po narodzeniu;

D. mając na uwadze, że art. 14 Konwencji o prawach dziecka stanowi, iż „Państwa-Strony 
będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, 
opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa 
w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka”;

E. mając na uwadze, że art. 5 Konwencji o prawach dziecka stanowi, iż „Państwa-Strony 
będą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub, w odpowiednich 
przypadkach, członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z miejscowymi 
obyczajami, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie odpowiedzialnych za 
dziecko, do zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności, 
możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw 
przyznanych mu w niniejszej konwencji”;

F. mając na uwadze, że rodzina, jako podstawowa grupa społeczna i naturalne środowisko 
wzrostu i dobrobytu wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna 
otrzymać niezbędną ochronę i pomoc, aby mogła w pełni wypełniać swoje obowiązki w 
ramach wspólnoty; mając na uwadze, że w celu pełnego i harmonijnego rozwoju 
osobowości dziecko powinno wzrastać w środowisku rodzinnym, w atmosferze 
szczęścia, miłości i zrozumienia;

G. mając na uwadze, że promowanie praw dziecka jest wyraźnym celem polityki UE, 
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zapisanym w Karcie, zgodnie z którą wymaga się, by we wszystkich działaniach 
unijnych uwzględniać przede wszystkim najlepszy interes dziecka;

H. mając na uwadze, że prawa dzieci nadal są łamane w wielu częściach świata;

I. mając na uwadze, że globalne tendencje, takie jak nowe technologie i cyfryzacja, 
stanowią nowe zagrożenia dla dzieci, lecz także nowe możliwości nauki i 
komunikowania się;

J. mając na uwadze, że prawie 25 milionów dzieci poniżej 18 roku życia jest zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w UE; mając na uwadze, że ubóstwo 
pozbawia dzieci możliwości kształcenia, korzystania z opieki, dostępu do opieki 
zdrowotnej, odpowiedniej żywności i warunków mieszkaniowych, wsparcia 
rodzinnego, a nawet ochrony przed przemocą, i może mieć bardzo długotrwałe skutki;

K. mając na uwadze, że prawie co czwarta ofiara handlu ludźmi zarejestrowana w UE jest 
ofiarą handlu dziećmi w UE; mając na uwadze, że art. 79 TFUE stanowi, iż UE ma 
opracować wspólną politykę imigracyjną mającą na celu zwalczanie handlu ludźmi, w 
szczególności kobietami i dziećmi;

L. mając na uwadze, że przemyt dzieci migrantów może prowadzić do handlu ludźmi, 
ponieważ wykorzystywanie i nadużycia mogą rozpocząć się podczas tranzytu lub w 
miejscu przeznaczenia, nawet jeżeli początkowo wyrażono zgodę; mając na uwadze, że 
w znacznej mierze to dziewczęta są pierwszymi ofiarami handlu ludźmi w celach 
seksualnych; mając na uwadze, że tzw. „pakiet środków dotyczących pośredników” 
(dyrektywa Rady 2002/90/WE i decyzja ramowa Rady 2002/946/WSiSW) jest ważnym 
instrumentem służącym zwalczaniu handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego 
dzieci;

M. mając na uwadze, że terminowa rejestracja dzieci imigrantów, w szczególności 
nieletnich pozbawionych opieki, jest warunkiem koniecznym do zapewnienia im 
ochrony i zapobieżenia ich zaginięciu;

N. mając na uwadze, że seksualne wykorzystywanie dzieci i ich niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych w internecie stanowi poważne naruszenie podstawowych praw 
dzieci i jest coraz częstszym zjawiskiem prowadzącym do ogromnej traumy i 
długotrwałych szkodliwych konsekwencji dla dzieci będących ofiarami; mając na 
uwadze, że według najnowszych danych liczba obrazów przedstawiających treści 
pornograficzne z udziałem małoletniego w internecie wzrasta drastycznie, w 
niespotykanym dotąd tempie, a doniesienia mówią o ponad 45 milionach zdjęć i filmów 
wideo oznaczonych jako seksualne wykorzystywanie dzieci;

O. mając na uwadze, że tradycji, kultury, religii, przekonań, polityki i żadnej innej 
doktryny nie wolno nigdy wykorzystywać do usprawiedliwiania przemocy wobec 
dzieci; mając na uwadze, że dzieci będące ofiarami praktyk wynikających z 
przestarzałych tradycji kulturowych i religijnych mogą po dorośnięciu wykształcić – 
jako jedną z konsekwencji – wrogie nastawienie do społeczeństwa;

P. mając na uwadze, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych obejmuje wszystkie 
zabiegi polegające na częściowym lub całkowitym usunięciu zewnętrznych kobiecych 
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organów płciowych lub okaleczeniu kobiecych organów płciowych w inny sposób z 
przyczyn niemedycznych; mając na uwadze, że okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych jest uznawane na arenie międzynarodowej za pogwałcenie praw człowieka w 
odniesieniu do dziewcząt i kobiet i jest stosowane głównie wobec młodych dziewcząt w 
wieku od niemowlęctwa do lat 15;

Q. mając na uwadze potrzebę zwalczania inicjatyw mających na celu upowszechnianie w 
szkołach nauczania „teorii płci”;

R. mając na uwadze, że zgodnie z art. 165 TFUE Unia „przyczynia się do rozwoju 
edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między państwami 
członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich 
działalności, w pełni szanując odpowiedzialność państw członkowskich za treść 
nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność 
kulturową i językową”;

Uwagi ogólne

1. jest zdania, że prawa dziecka powinny być centralnym elementem polityki UE oraz że 
30. rocznica przyjęcia Konwencji o prawach dziecka jest niepowtarzalną okazją do 
zapewnienia pełnego poszanowania tych praw w polityce i w praktyce oraz do podjęcia 
dodatkowych środków, aby zagwarantować poszanowanie praw każdego dziecka, 
zwłaszcza dzieci w najtrudniejszej sytuacji;

2. przypomina, że każda istota ludzka ma niezbywalne prawo do życia i że życie ludzkie 
musi być zawsze chronione od chwili poczęcia; podkreśla, że kobietom należy 
zaoferować wszelkie niezbędne wsparcie, aby nie dopuścić do rozważania aborcji jako 
opcji;

3. zachęca państwa członkowskie do dzielenia się najlepszymi praktykami w celu 
poprawy właściwego stosowania zasady najlepszego interesu dziecka w całej UE;

4. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie nowej Komisji do przedstawienia nowej 
kompleksowej strategii dotyczącej praw dziecka; przypomina o zobowiązaniu UE do 
ochrony praw dziecka, zapisanym zarówno w art. 3 ust. 3 TFUE, jak i w art. 24 Karty, 
w granicach kompetencji ustanowionych w traktatach;

5. przypomina, że cele zrównoważonego rozwoju ONZ są ważne dla stania na straży praw 
dziecka;

6. wzywa UE i państwa członkowskie, aby zintensyfikowały działania na rzecz 
zapewnienia dzieciom zdrowego środowiska i przeciwdziałania negatywnym skutkom 
zmian klimatu, zgodnie z porozumieniem paryskim;

7. zachęca państwa członkowskie do zapewnienia ciągłości i jakości dobrze 
funkcjonujących usług zgłaszania przypadków zaginięcia dzieci, zgodnie z wymogami 
Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej przyjętego w 2018 r;

8. z ogromnym zaniepokojeniem zauważa, że nierozwiązane pozostają problemy 
dotyczące niemieckiego systemu prawa rodzinnego, w tym kwestia kontrowersyjnej roli 
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niemieckiego Jugendamt, o których informują w swoich petycjach rodzice niebędący 
Niemcami; podkreśla, że parlamentarna Komisja Petycji stale otrzymuje petycje od 
rodziców niebędących Niemcami, w których informują oni o przypadkach poważnej 
dyskryminacji w wyniku stosowania procedur i praktyk przyjętych przez organy 
niemieckie w transgranicznych sporach rodzinnych z udziałem dzieci;

9. przypomina państwom członkowskim o potrzebie zapewnienia dzieciom wszelkiej 
niezbędnej i uzasadnionej opieki zastępczej zgodnie z treścią art. 8 i art. 20 Konwencji 
o prawach dziecka, w szczególności o potrzebie zapewnienia stałej opieki nad 
dzieckiem uwzględniającej jego tożsamość etniczną, religijną, językową i kulturową;

Polityka wewnętrzna

Likwidacja wszelkich formy przemocy wobec dzieci

10. potępia wszelkie formy przemocy fizycznej lub psychicznej wobec dzieci, w tym 
wykorzystywanie seksualne, przemoc w sieci, przymusowe małżeństwa, pracę dzieci, 
prostytucję, handel ludźmi i handel organami, przemyt dzieci migrantów, tortury, 
zabójstwa honorowe, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, rekrutację, pobór, 
ubóstwo, zaniedbanie, niedożywienie oraz wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy i 
ludzkie tarcze;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby działały w ramach własnych kompetencji 
w celu zadbania o to, by dziedzictwo kulturowe i religijne nie miało wpływu na 
fizyczną i psychiczną integralność dzieci;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wypracowały całościowe podejście w 
celu wyeliminowania przemocy seksualnej i wykorzystywania dzieci, zarówno w 
internecie, jak i poza nim; podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma współpraca z 
przemysłem i wzywa przedsiębiorstwa z sektora ICT oraz platformy internetowe do 
przyjęcia na siebie części odpowiedzialności w walce z niegodziwym traktowaniem 
dzieci w celach seksualnych i wykorzystywaniem ich w internecie; zachęca państwa 
członkowskie do prowadzenia krajowych kampanii uświadamiających w celu 
informowania dzieci, w sposób dla nich przyjazny, o ryzyku i zagrożeniach związanych 
z internetem, co byłoby uzupełnieniem kampanii skierowanych do rodziców;

13. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z dnia 8 października 2019 r. w sprawie 
zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych oraz wzywa obecną 
i przyszłą prezydencję Rady, aby zwiększyły wysiłki na rzecz zagwarantowania, że 
państwa członkowskie podejmą konkretne działania w celu zapewnienia lepszej 
pomocy ofiarom oraz opracowania skutecznych środków zapobiegawczych, 
dochodzeniowych i prokuratorskich, aby zapewnić postawienie sprawców przed 
wymiarem sprawiedliwości;

14. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy 2011/93/UE oraz 
rezolucji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy 2011/93/UE w 
sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 
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seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej9; wzywa państwa członkowskie będące 
stronami Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (konwencji z 
Lanzarote) do wdrożenia zaleceń komitetu z Lanzarote (komitetu stron Konwencji z 
Lanzarote);

15. przyznaje, że organy ścigania stoją w obliczu bezprecedensowego wzrostu liczby 
doniesień o treściach pornograficznych z udziałem małoletnich w internecie i stoją w 
obliczu ogromnych wyzwań związanych z zarządzaniem obciążeniem pracą, które 
zmuszają je do skoncentrowania wysiłków na obrazach przedstawiających najmłodsze i 
najbardziej narażone ofiary; podkreśla potrzebę zwiększenia inwestycji, zwłaszcza ze 
strony przemysłu i sektora prywatnego, w badania i rozwój oraz nowe technologie 
mające na celu wykrywanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich w 
internecie oraz przyspieszenie procedur usuwania i likwidacji;

16. wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy między organami ścigania a 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym sieciami numerów 
interwencyjnych, które zwalczają niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych i 
seksualne wykorzystywanie dzieci; wzywa Komisję do zaktualizowania uruchomionej 
w 2012 r. strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci;

Inwestowanie w dzieci

17. wzywa UE i państwa członkowskie do inwestowania w usługi publiczne dla dzieci, w 
tym w opiekę nad dziećmi, ich edukację i zdrowie;

18. zaleca państwom członkowskim ustanowienie przepisów ustawowych chroniących lub 
wzmacniających prawa macierzyńskie i ojcowskie w celu zapewnienia zdrowego i 
stabilnego otoczenia dla dzieci, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia; wzywa UE i 
państwa członkowskie, aby zapewniły pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym10, ponieważ osiągnięcie lepszej i 
sprawiedliwszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym będzie miało 
pozytywny wpływ na dobrostan dzieci;

19. wzywa UE i państwa członkowskie do opracowania strategicznych ram zmniejszania 
ubóstwa, które powinny uwzględniać różne niepieniężne aspekty ubóstwa, w tym 
równy dostęp do usług zdrowotnych, mieszkań i edukacji;

20. apeluje, by UE i państwa członkowskie dostosowały roczne programy reform w ramach 
europejskiego semestru do wydanego w 2013 r. zalecenia Komisji dotyczącego 
inwestowania w dzieci, a także by opracowały skuteczne wskaźniki na potrzeby tablicy 
wskaźników społecznych europejskiego filaru praw socjalnych w podziale na wiek, aby 
skutecznie i bezstronnie monitorować sytuację dzieci w UE;

21. wzywa nową Komisję i nowych komisarzy ds. partnerstw międzynarodowych i 
zarządzania kryzysowego do przedstawienia strategii i ulepszenia ram politycznych 

9 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 96.
10 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.
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Komisji, aby ukierunkować państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz 
zagwarantowania dorastania dzieci w społeczeństwach sprzyjających włączeniu 
społecznemu i społeczeństwach zamożnych, w których nikt nie pozostaje w tyle, 
również poprzez określenie celów w zakresie zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci o 
połowę w programie UE na rok 2030;

22. zachęca UE i jej państwa członkowskie do inwestowania w dzieci i młodzież, aby 
zapewnić im umiejętności i wiedzę wymagane na rynku pracy oraz umożliwić im 
korzystanie z prawa do rozwoju i pełnego wykorzystania ich potencjału jako czynników 
zmian w społeczeństwie;

23. zachęca państwa członkowskie do inwestowania w systemach krajowych w środki 
zapobiegawcze mające na celu przeciwdziałanie narastającemu zjawisku zaburzeń 
psychicznych u dzieci oraz do zapewnienia szkołom wystarczających środków 
finansowych na doradztwo i odpowiednie szkolenie nauczycieli;

Edukacja

24. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania dzieciom prawa do nauki w oparciu 
o równe szanse;

25. przypomina, że państwa członkowskie ponoszą pełną odpowiedzialność za organizację 
swoich systemów edukacji, treści nauczania oraz różnorodność kulturową i językową;

26. zachęca państwa członkowskie do wprowadzania środków mających na celu zwalczanie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i zapobieganie mu oraz do zapewnienia 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji od wczesnego dzieciństwa po okres 
dojrzewania;

27. podkreśla, że innowacyjność powinna być główną zasadą kształcenia i szkolenia w 
epoce cyfrowej;

Dostęp dzieci do wymiaru sprawiedliwości 

28. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy (UE) 2016/800; 
podkreśla, że we wszystkich decyzjach dotyczących dzieci, które mają do czynienia z 
systemem wymiaru sprawiedliwości, należy zawsze brać pod uwagę najlepszy interes 
dziecka, a dodatkowo także prawo dziecka do bycia wysłuchanym, z należytym 
uwzględnieniem jego wieku i dojrzałości;

29. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by dzieci przebywające w więzieniach 
były traktowane w sposób uwzględniający ich najlepszy interes zgodnie z 
obowiązującym prawem i procedurami;

Migrujące dzieci

30. wzywa UE i państwa członkowskie, aby wzmożyły wysiłki na rzecz zwalczania handlu 
ludźmi i przemytu dzieci ze środowisk migracyjnych, zwłaszcza tych, które są 
pozbawione opieki, ponieważ są one bardziej narażone na ryzyko wykorzystania i 
handlu dziećmi;
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31. wzywa państwa członkowskie, aby skutecznie wdrożyły tzw. „pakiet środków 
dotyczących pośredników” w celu zwalczania modelu biznesowego przemytników 
ludzi, chroniąc w ten sposób dzieci migrantów przed wykorzystaniem i nadużyciami;

32. podkreśla znaczenie rejestrowania danych biometrycznych dzieci-uchodźców i z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji z 2016 r. dotyczący przekształcenia 
rozporządzenia Eurodac11 oraz podkreśla znaczenie rejestrowania dzieci-uchodźców od 
szóstego roku życia, aby pomóc w identyfikacji i lokalizacji zaginionych dzieci, dzięki 
czemu zapobiegnie się złapaniu ich przez sieci handlujące ludźmi;

33. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy UE w sprawie 
zwalczania handlu ludźmi12, ze szczególnym uwzględnieniem środków 
zapobiegawczych zgodnych z jej art. 18;

34. podkreśla znaczenie intensyfikacji działań państw członkowskich w zakresie 
podtrzymania odpowiedzialności wobec ofiar i eliminacji przestępczości oraz 
zwalczania wszelkiej bezkarności, która nadal przeważa w przypadku handlarzy, 
przemytników ludzi, wyzyskiwaczy, osób ciągnących zyski, klientów i sprawców 
nadużyć, w tym poprzez uznanie za przestępstwo korzystania z usług wymuszanych od 
ofiar handlu ludźmi w odniesieniu do wszelkich form wyzysku;

Bezbronne dzieci

35. ubolewa nad wszelkimi formami przemocy wobec dziewcząt i wzywa państwa 
członkowskie do stosowania konkretnych środków w celu położenia kresu 
małżeństwom dzieci, okaleczaniu żeńskich narządów płciowych i innym krzywdzącym 
praktykom; wzywa UE i państwa członkowskie do intensyfikacji szkoleń i poszerzania 
wiedzy dotyczącej okaleczania żeńskich narządów płciowych wśród pracowników 
służby zdrowia oraz do promowania kampanii uświadamiających w różnych 
społecznościach;

36. wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy transgranicznej oraz 
nasilenia wymiany informacji między organami egzekwowania prawa a organami 
ochrony dzieci w celu identyfikowania i ochrony zaginionych dzieci;

37. podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci niepełnosprawne, które są 
szczególnie wrażliwą grupą; zdecydowanie potępia wszelkie formy przemocy wobec 
nich, w tym przemoc spowodowaną złym traktowaniem lub niewłaściwą opieką; wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do wdrożenia norm określonych w Konwencji ONZ o 
prawach dziecka, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz w 
wytycznych ONZ w sprawie opieki zastępczej dla dzieci;

Polityka zewnętrzna

38. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do zwrócenia szczególnej uwagi 
na prawa dzieci we wszystkich działaniach zewnętrznych UE, aby zapewnić skuteczne 

11 Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1.
12 Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1.



PE643.346v01-00 10/11 RE\1193042PL.docx

PL

włączenie problematyki praw dziecka do głównego nurtu polityki, w tym w kontekście 
dialogów na temat praw człowieka, wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), włączając w to operacje zarządzania kryzysowego, oraz europejskiej polityki 
sąsiedztwa (EPS);

39. wzywa Komisję do zintensyfikowania działań na rzecz włączenia praw dziecka do 
współpracy na rzecz rozwoju oraz pomocy humanitarnej w celu zapewnienia 
odpowiedniego finansowania i zwiększenia poziomu ochrony dzieci dotkniętych 
konfliktem;

40. zauważa, że nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021–2027 
odzwierciedlają pilną potrzebę rozwiązania problemu ubóstwa dzieci zarówno w UE, 
jak i w państwach trzecich, poprzez unijne działania zewnętrzne; podkreśla znaczenie 
oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) jako kluczowego instrumentu eliminacji ubóstwa 
i przypomina o odpowiednich zobowiązaniach UE i państw członkowskich w zakresie 
ODA;

41. wzywa Komisję do zapewnienia pełnego i szybkiego wdrożenia rezolucji Parlamentu w 
sprawie wyeliminowania zjawiska zawierania małżeństw przez dzieci; podkreśla, że w 
niniejszej rezolucji wzywa się UE i państwa członkowskie do stosowania jednolitych 
norm prawnych w odniesieniu do procedury postępowania w przypadku małżeństw 
dzieci, do współpracy z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w państwach 
trzecich oraz do oferowania szkoleń i pomocy technicznej, która pomoże im przyjąć i 
stosować przepisy zakazujące wczesnych i przymusowych małżeństw;

42. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel oraz Komisję do skutecznego i 
kompleksowego zajęcia się krótko-, średnio- i długoterminowym oddziaływaniem 
konfliktu zbrojnego na dzieci, wykorzystując różnorodne dostępne narzędzia, w tym 
zaktualizowane wytyczne UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych z dnia 16 
czerwca 2008 r., zmienioną strategię wdrażania wytycznych UE w sprawie dzieci w 
konfliktach zbrojnych z dnia 6 grudnia 2010 r. oraz listę kontrolną dotyczącą 
uwzględniania ochrony dzieci dotkniętych konfliktami zbrojnymi w operacjach EPBiO 
z dnia 23 maja 2006 r.;

43. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do systematycznego podnoszenia 
kwestii poważnych naruszeń wobec dzieci w rozmowach ze stronami konfliktów, 
zwłaszcza tymi wymienionymi w rocznym sprawozdaniu sekretarza generalnego ONZ 
w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych; wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką 
przedstawiciel do wykorzystania wszystkich dostępnych UE narzędzi służących do 
ochrony dzieci w konfliktach poprzez zapewnienie pełnego wdrożenia wytycznych UE 
w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych oraz zadbanie o to, by cały personel misji UE 
w ramach WPBiO został odpowiednio przeszkolony w zakresie ochrony dzieci;

°

° °

44. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządom i parlamentom państw 
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członkowskich.


