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Komisijai 
Reglamenta 136. pants
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

Temats: Bērnu tiesības

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām ir noteikts, ka ikvienam bērnam 
pasaulē, t. i., katram cilvēkam, kas jaunāks par astoņpadsmit gadiem, ir tiesības uz vienu un to pašu 
pilsonisko, politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību kopumu neatkarīgi no viņa etniskās 
piederības, dzimuma, reliģijas, valodas, spējām, migrācijas statusa, seksuālās orientācijas vai 
jebkāda cita statusa.

Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā bērnu tiesību aizsardzība ir minēta kā viens no 
Eiropas Savienības mērķiem, savukārt Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir garantēta bērnu 
tiesību aizsardzība, ko veic ES iestādes un ES dalībvalstis, kad tās īsteno ES tiesību aktus. Tomēr 
realitāte liecina, ka vēl ir daudz darāmā un ka joprojām ir jārisina pastāvošās un pašreizējās 
problēmas.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica paziņoja par četriem pīlāriem, uz kuriem 
attieksies gaidāmā stratēģija, t. i.: 1) visneaizsargātāko bērnu tiesības; 2) bērnu tiesības digitālajā 
laikmetā; 3) vardarbības novēršana un apkarošana; 4) bērniem draudzīgas justīcijas veicināšana.

Vai Komisija varētu paskaidrot:

1. kā tā plāno palīdzēt dalībvalstīm izstrādāt valsts plānus, lai noteiktajā termiņā īstenotu stratēģijā 
izklāstītos mērķus;

2. kā stratēģija atbalstīs iekļaujošu un holistisku pieeju, lai aizsargātu visus bērnus un aizsargātu 
bērnu — jo īpaši visneaizsargātāko — intereses visās ES politikas jomās, programmās un 
darbībās saskaņā ar ES pamattiesībām;

3. kā tā plāno atzīt bērnus par pārmaiņu veicinātājiem, nodrošinot, ka bērni jēgpilni piedalās 
stratēģijas izstrādē un īstenošanā;

4. kā tā plāno integrēt bērnu tiesības un nodrošināt, ka tiek piešķirts pienācīgs finansējums, lai 
sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus gan ES ārējās, gan iekšējās darbībās;

5. kā šo stratēģiju varētu padarīt obligātu ES iestādēm un kā tā tiks saskaņota ar ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem un ES Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam;

6. ņemot vērā pašreizējo Covid-19 pandēmiju un tās ilgtermiņa ietekmi uz bērniem, kā stratēģijā 
tiks ņemtas vērā problēmas, kas radušās krīzes kontekstā?
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