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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie przystąpienia UE do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
prawach dziecka1

1. Rosnąca liczba nieletnich pozbawionych opieki, nasilające się wykorzystywanie 
nieletnich przez siatki przemytników i handlarzy ludźmi oraz narażenie dzieci na 
szkodliwe treści w internecie to jedynie niektóre zjawiska, jakie pozwalają wątpić w 
skuteczność udzielania przez UE dzieciom wsparcia, na jakie zasługują;

2. UE nie jest stroną Konwencji ONZ o prawach dziecka, chociaż odwołuje się do niej przy 
wdrażaniu instrumentów swojej polityki;

3. przystąpienie UE do Konwencji ONZ o prawach dziecka spowodowałoby, że 
poszanowanie praw dziecka, będące obecnie celem traktatowym, stałoby się obowiązkiem 
prawnym, co stanowiłoby silny sygnał polityczny o wielkiej wartości; krok ten dodatkowo 
wzmocniłby wiarygodność UE jako podmiotu propagującego prawa dziecka nie tylko na 
swoim terytorium, ale i poza nim;

4. stąd apel do Rady i Komisji o nadanie nowego impulsu prowadzonej obecnie ocenie 
warunków przystąpienia UE do Konwencji o prawach dziecka w celu wzmocnienia ram 
prawnych ochrony praw dziecka;

5. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


