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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a 
bebörtönzött szülők gyermekeinek védelméről1

1. 800 000 európai gyermeknek sértették meg a családi kapcsolatok védelméhez való jogát, 
amikor egyik vagy mindkét szülő börtönbe került.

2. Az Olaszország által 2014. március 21-én aláírt egyetértési megállapodás az első olyan 
európai megállapodás, mely foglalkozik a bebörtönzött szülők gyermekeinek védelmével, 
ahogy azt az ENSZ emberi jogi nyilatkozata és a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény is elismeri.

3. Felszólítjuk a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy egyetértési megállapodás uniós 
szinten történő létrehozásának lehetőségét annak érdekében, hogy a gyermekek és a 
bebörtönzött szülők közötti családi kapcsolatot biztosítsák, és lehetővé tegyék a szülők 
számára, hogy jelen lehessenek gyermekük oktatásának fontos eseményein, így biztosítva 
a kiskorúak érdekeit.

4. Felszólítjuk a Bizottságot, hogy segítse elő a bebörtönzött szülők gyermekei által 
elszenvedett hátrányos megkülönböztetés leküzdésére irányuló szakpolitikák fejlődését a 
társadalmi integráció erősítésének és egy befogadó és igazságos társadalom 
létrehozásának érdekében.

5. Az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak az uniós értékekkel összhangban meg kell 
védenie azok jogait, akik nem tudják hallatni hangjukat, annak biztosítása céljából, hogy a 
gyermekeket nem éri stigmatizáció a szüleik által letöltendő büntetőjogi szankciók miatt.

6. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


