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Otázka k ústnímu zodpovězení O-000007/2021
Komisi 
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Předmět: Práva dětí

V Úmluvě OSN o právech dítěte se uvádí, že každé dítě na světě – tj. každá lidská bytost mladší 
osmnácti let – má právo na stejný soubor občanských, politických, hospodářských, sociálních a 
kulturních práv bez ohledu na svůj etnický původ, pohlaví, náboženské vyznání, jazyk, schopnosti, 
migrační status, sexuální orientaci nebo jakýkoli jiný status.

Čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii uvádí ochranu práv dětí jako jeden s cílů Evropské unie, 
zatímco Listina základních práv Evropské unie zaručuje ochranu práv dětí orgány a institucemi EU, 
stejně jako členskými státy EU při provádění právních předpisů EU. Realita však ukazuje, že je třeba 
ještě mnohé učinit a vyřešit přetrvávající a stávající výzvy.

Místopředsedkyně Komise Dubravka Šuica oznámila čtyři pilíře, na které se bude nastávající 
strategie vztahovat: 1) práva nejzranitelnějších dětí; 2) práva dětí v digitálním věku; 3) předcházení 
násilí a boj proti němu; 4) podpora justice vstřícné k dětem.

Mohla by Komise vysvětlit:

1. jakým způsobem hodlá pomoci členským státům vypracovat vnitrostátní plány pro provádění cílů 
stanovených v dotyčné strategii v daném časovém rámci;

2. jak tato strategie podpoří inkluzivní a celostní přístup k ochraně všech dětí a ochraně nejlepšího 
zájmu dětí – zejména těch nejzranitelnějších – ve všech politikách, programech a činnostech EU 
v souladu se základními právy EU;

3. jak hodlá zohlednit skutečnost, že děti jsou aktéři změn, a zajistit, aby se děti smysluplně zapojily 
do navrhování a provádění této strategie;

4. jak plánuje prosazovat práva dětí a zajistit, aby byly vyčleněny dostatečné prostředky na 
dosažení cílů stanovených v uvedené strategii v rámci vnější i vnitřní činnosti EU;

5. jakým způsobem by bylo možné zajistit, aby uvedená strategie byla pro orgány a instituce EU 
povinná, a jak bude sladěna s cíli udržitelného rozvoje OSN a s Agendou EU pro udržitelný 
rozvoj 2030;

6. vzhledem ke stávající pandemii COVID-19 a jejímu dlouhodobému dopadu na děti, jakým 
způsobem se ve strategii zohlední výzvy, které v souvislosti s touto krizí vyvstaly?
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