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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om beskyttelse af fængslede 
forældres børn1

1. 800 000 børn i Europa oplever, at deres ret til beskyttelse af familieforhold krænkes, når 
en eller flere forældre sidder i fængsel.

2. Det aftalememorandum, der blev undertegnet i Italien den 21. marts 2014, er det første i 
Europa, der omhandler beskyttelse af børn af fængslede forældre, som er anerkendt i FN's 
Verdenserklæring om Menneskerettigheder og konventionen om barnets rettigheder.

3. Kommissionen opfordres til at overveje muligheden af at oprette et aftalememorandum på 
EU-plan for at sikre bevarelsen af forældreforholdet til fængslede forældre og tillade 
forældre at være til stede ved vigtige begivenheder i deres børns uddannelse og således 
beskytte mindreåriges interesser.

4. Kommissionen anmodes om at fremme udviklingen af politikker med sigte på at 
overvinde den forskelsbehandling, som børn af fængslede forældre kan blive udsat for, for 
at styrke den sociale integration og opbygge et inklusivt og retfærdigt samfund.

5. Kommissionen og Rådet bør beskytte de rettigheder, der tilkommer dem, der ikke har en 
stemme, i overensstemmelse med EU's værdier med henblik på at sikre, at børn ikke 
bliver stigmatiserede på grund af straffe, som deres forældre må afsone.

6. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


