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Otázka na ústne zodpovedanie O-000007/2021
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Vec: Práva detí

V Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa sa uvádza, že každé dieťa na svete – 
t. j. každá osoba mladšia ako osemnásť rokov – má nárok na rovnaký súbor občianskych, politických, 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv bez ohľadu na svoju etnickú príslušnosť, pohlavie, 
náboženstvo, jazyk, schopnosti, postavenie migranta, sexuálnu orientáciu alebo akékoľvek iné 
postavenie.

V článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii sa ochrana práv dieťaťa uvádza medzi cieľmi Európskej 
únie, zatiaľ čo Charta základných práv Európskej únie zaručuje ochranu práv dieťaťa inštitúciami EÚ 
a členskými štátmi EÚ pri vykonávaní práva Únie. Realita však ukazuje, že ešte treba urobiť veľa 
práce a že stále treba riešiť pretrvávajúce a existujúce problémy.

Podpredsedníčka Komisie Dubravka Šuica oznámila štyri piliere, na ktoré sa bude nadchádzajúca 
stratégia vzťahovať: 1) práva najzraniteľnejších detí; 2) práva detí v digitálnom veku; 3) prevencia 
násilia a boj proti nemu; 4) presadzovanie spravodlivosti ústretovej voči deťom.

Mohla by Komisia vysvetliť:

1. ako má v úmysle pomôcť členským štátom vypracovať národné plány vykonávania cieľov 
stanovených v stratégii v stanovenom časovom rámci;

2. ako stratégia podporí inkluzívny a holistický prístup k ochrane všetkých detí a ochrane najlepších 
záujmov dieťaťa, najmä tých najzraniteľnejších, vo všetkých politikách, programoch a 
opatreniach Únie v súlade s jej základnými právami;

3. ako mieni uznať deti ako aktérov zmeny a zabezpečiť, aby sa deti zmysluplne zúčastňovali na 
navrhovaní a vykonávaní stratégie;

4. ako plánuje presadzovať práva detí a zabezpečiť, aby sa vyčlenili primerané finančné prostriedky 
na dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii vo vonkajších aj vnútorných činnostiach Únie;

5. ako by sa stratégia mohla stať pre inštitúcie EÚ záväznou a ako bude zosúladená s cieľmi OSN 
v oblasti udržateľného rozvoja a s programom udržateľného rozvoja Únie do roku 2030;

6. vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 a jej dlhodobý vplyv na deti, ako sa v stratégii 
zohľadnia výzvy, ktoré sa objavili v súvislosti s krízou?

Predložené: 03/02/2021

Termín na zodpovedanie: 04/05/2021


