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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a 
gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez való uniós csatlakozásról1

1. A kísérő nélküli kiskorúak egyre terjedő jelenségének, az embercsempész- és 
emberkereskedő-hálózatok által a kiskorúak egyre nagyobb mértékű kizsákmányolásának 
és a káros online tartalomnak kitett gyermekeknek a problémája csak néhány azok közül, 
amelyek megkérdőjelezik az Unió eredményességét a gyermekeket megillető 
támogatásnyújtás terén.

2. Az Unió nem részes fele a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek (UNCRC), 
annak ellenére, hogy politikai eszközeinek végrehajtásában az Unió az egyezményre 
hivatkozik.

3. Az Uniónak a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez történő csatlakozása 
biztosítaná azt, hogy a gyermek jogainak tiszteletben tartása ne egy Szerződésben foglalt 
cél, hanem egy jogi kötelezettség legyen, ezáltal határozott, nagy jelentőségű politikai 
jelzést küldve. Ez a lépés tovább erősítené a gyermekek jogainak előmozdítójaként fellépő 
Unió hitelességét, határain belül és azokon kívül.

4. Felkérjük ezért a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a gyermekek jogainak védelmére 
vonatkozó jogi keret megerősítése érdekében adjanak új lendületet a gyermek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményhez történő uniós csatlakozás feltételeiről zajló értékelésnek.

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

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. 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.


