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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC)1

1. Το εντεινόμενο φαινόμενο των ασυνόδευτων ανηλίκων, η αύξηση της εκμετάλλευσης 
ανηλίκων λόγω των δικτύων λαθρεμπορίας και διακίνησης, η έκθεση των παιδιών σε 
επιβλαβές διαδικτυακό υλικό, αποτελούν μερικά μόνο από τα ζητήματα που θέτουν υπό 
αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της ΕΕ όσον αφορά την παροχή στα παιδιά της 
στήριξης που αξίζουν.

2. Η ΕΕ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού (UNCRC), παρά τις αναφορές της ΕΕ στη Σύμβαση κατά την 
εφαρμογή των μέσων πολιτικής της.

3. Η προσχώρηση της ΕΕ στην UNCRC πρόκειται να διασφαλίσει ότι ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων του παιδιού θα μετατραπεί από στόχο της Συνθήκης σε νομική υποχρέωση, 
στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα μεγάλης σπουδαιότητας. Η 
κίνηση αυτή θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της αξιοπιστίας της ΕΕ στον τομέα της 
προώθησης των δικαιωμάτων των παιδιών εντός και εκτός των συνόρων της.

4. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να δώσουν νέα ώθηση στην 
αξιολόγηση που διεξάγεται σχετικά με τις προϋποθέσεις για την προσχώρηση της ΕΕ 
στην UNCRC, με σκοπό την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών.

5. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


