
 

Convenția asupra Drepturilor Copilului împlinește
30 de ani
 
Pe 20 noiembrie, Parlamentul European organizează o conferință la nivel înalt pentru a
marca 30 de ani de la adoptarea Convenției asupra Drepturilor Copilului.
 

Conferința se concentrează pe progresele din ultimele trei decenii și reflectă asupra provocărilor
cu care se confruntă noile generații într-o lume globală și digitală.
 
 
Maiestatea Sa Regina Belgiei, președintă de onoare a UNICEF Belgia, participă la conferință
alături de David Sassoli, președintele Parlamentului European și Ursula von der Leyen,
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președinta aleasă a Comisiei Europene.
 
 
Conferința marchează și 60 de ani de la Declarația privind Drepturile Copilului a Adunării
Generale a Națiunilor Unite.
 
 
Delegații vor discuta despre drepturile copiilor de a trăi și de a prospera și dreptul copiilor de a
visa.
 
 
Protejarea și promovarea drepturilor copilului
 
 
Parlamentul European se angajează să protejeze și să promoveze drepturile copiilor, nu doar în
Europa, ci și în întreaga lume.
 
 
Convenția asupra Drepturilor Copilului
 
 
Convenția asupra Drepturilor Copilului dorește să asigure o mai bună implementare a
drepturilor copiilor la nivel mondial. Aceasta a inspirat UE și statele sale membre să schimbe
legile, politicile și practicile care vizează protejarea și promovarea drepturilor copiilor, indiferent
de cetățenia lor sau statutul de reședință.
 
 
Conferința la nivel înalt 
 

când: miercuri, 20 noiembrie, 14.30 - 18.30 CET 
programul 
conferința în direct
 

Despre Convenție
30 de ani de la adoptarea Convenției asupra Drepturilor Copilului
Drepturile copilului în UE
Convenția asupra Drepturilor Copilului: după 30 de ani
Ce face UE pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor
Drepturile copilului: o prioritate în acțiunea externă a UE
Exploatarea prin muncă a copiilor: o prioritate pentru acțiunea UE în domeniul drepturilor
omului

Mai multe informaţii
Rezoluția privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință
Rezoluţia  referitoare la protecția copiilor migranți
Documente privind drepturile copilului
Multimedia
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https://www.unicef.org/child-rights-convention
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644175/EPRS_BRI(2019)644175_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644175/EPRS_BRI(2019)644175_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633142/EPRS_BRI(2019)633142_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633142/EPRS_BRI(2019)633142_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0515_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_RO.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_acquis_rights_of_the_child_april_2019.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk
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