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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000007/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Subiect: Drepturile copiilor

Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului prevede că fiecare copil din 
lume, adică orice ființă umană sub optsprezece ani, are dreptul la același set de drepturi civile, 
politice, economice, sociale și culturale, indiferent de etnie, gen, religie, limbă, abilități, statut de 
migrație, orientare sexuală sau orice alt statut.

Articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană include protecția drepturilor copiilor 
printre obiectivele Uniunii Europene, în timp ce Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
garantează că drepturile copilului sunt protejate de instituțiile UE și de statele membre ale UE în 
momentul punerii în aplicare a dreptului UE. Cu toate acestea, realitatea arată că mai sunt multe de 
făcut și că trebuie încă abordate provocările persistente și existente.

Vicepreședinta Comisiei, Dubravka Šuica, a anunțat cei patru piloni care vor fi acoperiți de viitoarea 
strategie: 1) drepturile celor mai vulnerabili copii; 2) drepturile copiilor în era digitală; 3) prevenirea și 
combaterea violenței; 4) promovarea unei justiții în interesul copilului.

Ar putea explica Comisia:

1. cum intenționează să ajute statele membre să elaboreze planuri naționale pentru a pune în 
aplicare obiectivele stabilite în strategie în termenul prevăzut;

2. cum va sprijini strategia o abordare holistică și favorabilă incluziunii pentru a proteja toți copiii și 
interesul superior al acestora, în special al celor mai vulnerabili copii, în toate politicile, 
programele și acțiunile UE, în conformitate cu drepturile fundamentale ale UE;

3. cum intenționează să recunoască copiii ca agenți ai schimbării, asigurându-se că aceștia 
participă în mod semnificativ la conceperea și punerea în aplicare a strategiei;

4. cum intenționează să integreze drepturile copiilor și să garanteze alocarea unei finanțări 
adecvate pentru a atinge obiectivele stabilite în strategie, atât în acțiunile externe, cât și în cele 
interne ale UE;

5. cum ar putea deveni obligatorie strategia pentru instituțiile UE și cum va fi aliniată aceasta la 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a UE;

6. luând în considerare actuala pandemie de COVID-19 și impactul său pe termen lung asupra 
copiilor, cum va ține strategia seama de provocările care au apărut în contextul crizei?
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