
 

ANO Konvencijas par Bērna tiesībām 30. gadskārta
 
20. novembrī Eiropas Parlaments organizē augsta līmeņa konferenci, lai atzīmētu
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par Bērna tiesībām 30. gadadienu.
 

Paredzēts, ka konferences dalībnieki atskatīsies uz sasniegto progresu bērnu tiesību jomā,
paveikto konvencijas darbības laikā, kā arī izvērtēs izaicinājumus, ar kuriem saskaras jaunā
paaudze globālajā un digitālajā pasaulē.
 
Konferences atklāšanas sesijā uzstāsies ar runu Viņa Majestāte Beļģijas karaliene, kura ieņem
UNICEF goda prezidentes amatu Beļģijā, un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli.
 
Konference godinās arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas ‘’Bērnu tiesību
deklarācijas’’ 60. gadadienu.
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Konferences delegāti apspriedīs bērnu tiesības dzīvot un attīstīties un bērnu tiesības
sapņot.
 
Bērna tiesību aizsardzība un veicināšana
 
Eiropas Parlaments ir apņēmies aizsargāt un veicināt bērnu tiesības ne tikai Eiropā, bet visā
pasaulē.
 
Konvencija par Bērna tiesībām
 
Konvencijas par Bērna tiesībām (KBT) mērķis ir nodrošināt bērnu tiesību īstenošanu visā
pasaulē. Tas nodrošina, ka ES un tās dalībvalstis uzlabojušas normatīvo regulējumu, politikas
virzienus un darbības, lai aizsargātu un veicinātu bērnu tiesības neatkarīgi no viņu
valstspiederības vai uzturēšanās statusa.
 

Augsta līmeņa konference
 
KAD: Trešdien, 20. novembrī, pulksten 14:30-18:30 (pēc Centrāleiropas laika).
 
Darbakārtībasprojekts.
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https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf


Seko līdzi konferenceitiešraidē.
 
Papildu informācija
Eiropas Parlamenta domnīca: ANO Konvencijas par Bērna tiesībām 30. gadskārta
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta pārskats: Bērnu tiesības ES
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta pārskats: ANO Konvencijai par Bērna tiesībām - 30 gadi
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta pārskats: Ko dara ES, lai pārtrauktu nabadzību bērnu
vidū
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta pārskats: Bērnu tiesības un ANO ilgtspējīgas attīstības
mērķi
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta pārskats: Bērnu darbs
2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku
šajā jomā (2018. gada 12. decembris)

Eiropas Parlamenta 2018. gada 3. maija rezolūcija par bērnu migrantu aizsardzību (2018.
gada 3. maijs)
ES acquis normatīvi un politikas dokumenti bērnu tiesību jomā (2019. gada marts)
EP Multimediju centrs: Bernu tiesības
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/other-events/video?event=20191120-1430-SPECIAL-CONFERENCE
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/ATAG/2019/642286/EPRS_ATA(2019)642286_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/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/2019/642285/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/doceo/document/TA-8-2018-0515_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0515_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_LV.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_acquis_rights_of_the_child_april_2019.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/children-s-rights_13703_pk

