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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000007/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Juan Fernando López Aguilar
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

Tárgy: A gyermekek jogai

Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja, hogy a világon minden gyermeket – azaz minden 
tizennyolc évesnél fiatalabb ember – azonos polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok 
illetnek meg, függetlenül az etnikai hovatartozásától, nemétől, vallásától, nyelvétől, képességeitől, 
migrációs státuszától, szexuális irányultságától vagy bármely más jogállásától.

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdése a gyermekek jogait az Európai Unió 
célkitűzései közé sorolja, az Európai Unió Alapjogi Chartája pedig biztosítja a gyermekek jogainak az 
uniós intézmények és az uniós tagállamok általi védelmét az uniós jog alkalmazása közben. A 
valóság azonban azt mutatja, hogy sok még a tennivaló, és hogy foglalkozni kell a fennálló 
kihívásokkal.

Dubravka Šuica, a Bizottság alelnöke a jövőbeli stratégiáról szóló bejelentésében négy pillérről ejtett 
szót: 1) a legkiszolgáltatottabb gyermekek jogai; 2) a gyermekek jogai a digitális korban; 3) az 
erőszak megelőzése és az ellene való küzdelem; 4) a gyermekbarát igazságszolgáltatás 
előmozdítása.

Kérjük a Bizottságot, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy

1. milyen segítséget tervez nyújtani a tagállamoknak a stratégiában meghatározott célkitűzéseknek 
a megadott időkereten belül történő végrehajtásáról szóló nemzeti tervek kidolgozásában;

2. hogyan támogatja a stratégia az inkluzív és holisztikus megközelítést valamennyi gyermek 
védelme és a gyermek – különösen a legkiszolgáltatottabbak – mindenek felett álló érdeke 
minden uniós politikában, programban és fellépésben az alapvető jogokkal összhangban történő 
védelme tekintetében;

3. hogyan kívánja elismerni a gyermekeket a változás előmozdítójaként, biztosítva, hogy a 
gyermekek érdemben részt vegyenek a stratégia kialakításában és végrehajtásában;

4. hogyan tervezi a gyermekek jogainak érvényesítését és annak biztosítását, hogy megfelelő 
finanszírozást különítsenek el a stratégiában meghatározott célkitűzések eléréséhez az EU külső 
és belső fellépéseiben egyaránt;

5. hogyan lehetne kötelező érvényűvé tenni a stratégiát az uniós intézmények számára, és hogyan 
igazítják azt az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrendhez;

6. figyelembe véve a jelenlegi Covid19-világjárványt és annak a gyermekekre gyakorolt hosszú 
távú hatását, hogyan fogja a stratégia figyelembe venni a válsággal összefüggésben felmerült 
kihívásokat?
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