
 

Oslavy tridsiateho výročia Dohovoru OSN o právach
dieťaťa
 
20. novembra organizujeme v Európskom parlamente konferenciu na vysokej úrovni pri
príležitosti tridsiateho výročia Dohovoru OSN o právach dieťaťa.
 

Počas konferencie sa bude hodnotiť pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť za uplynulé tri dekády
a diskutovať o nových výzvach, ktorým mladá generácia čelí v dnešnom globálnom a
digitalizovanom prostredí.
 
So svojím príhovorom vystúpi aj belgická kráľovná Matilda, ktorá je čestnou predsedníčkou
UNICEFu v Belgicku. Okrem nej sa zúčastneným prihovoria predseda parlamentu David Sasoli
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Okrem iného sa bude počas konferencie diskutovať aj o práve detí na život a prosperitu a práve detí snívať.

SK Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 2



a novozvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.
 
Pri tejto príležitosti si pripomenieme aj šesťdesiate výročie Deklarácie Valného zhromaždenia
OSN o právach dieťaťa.
 
Dohovor o právach dieťaťa 
 
Dohovor OSN o právach dieťaťa sa snaží zlepšiť dodržiavanie práv detí na celom svete. EÚ i jej
členské štáty sa ním inšpirovali pri zmene zákonov, politík a praktík zameraných na ochranu a
podporu práv detí nezáležiac na ich bydlisku alebo národnosti. Aj Európsky parlament sa plne
zasadzuje za ochranu práv detí a to nielen v Európe, ale na celom svete.
 
Oficiálny hashtag konferencie je #EUforChildren.
 
Praktické informácie
Program konferencie
Priamy prenos konferencie

Súvisiace dokumenty (anglicky)
Tridsiate výročie dohovoru OSN o právach dieťaťa
Práva detí v EÚ: Pripomíname si tridsať rokov od Dohovoru OSN o právach dieťaťa
Dohovor OSN o právach dieťaťa po 30 rokoch
Čo robí EÚ proti detskej chudobe
Práva detí a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: priority pre vonkajšiu činnosť EÚ
Detská práca: priorita pre EÚ v oblasti ľudských práv
Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politika EÚ v tejto
oblasti
Ochrana migrujúcich detí
Právne predpisy EÚ a jej politika v oblasti ochrany práv detí
Audiovizuálne materiály
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https://www.unicef.org/child-rights-convention
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/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/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_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0515_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_EN.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

