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Zaginięcia dzieci migrujących w Europie
Z danych Europolu wynika, że co najmniej 10 tys. dzieci migrantów i uchodźców zaginęło po
przybyciu do Europy. Istnieją obawy, że wiele z nich jest wykorzystywanych seksualnie lub jako siła
robocza. Parlament kilkakrotnie wzywał Komisję do zajęcia się problemem dzieci migrujących, które
zaginęły w UE. Oczekuje się, że podczas marcowej sesji plenarnej Komisja zabierze głos w tej
sprawie.

Kontekst
Według organizacji Missing Children Europe, która zajmuje się problemem dzieci zaginionych w Europie,
dzieci migrujące uważa się za zaginione, jeżeli zostały zarejestrowane przez organy państwowe i dochodzi do
ich zaginięcia poprzez oddalenie się z przewidzianego dla nich ośrodka recepcyjnego lub ośrodka dla
cudzoziemców. Dzieci migrujące to w powszechnym rozumieniu w większości małoletni bez opieki, ale są
wśród nich również dzieci odseparowane od rodziców lub dzieci, które podróżowały z rodziną. Powody
zaginięć to złe warunki przyjęcia, brak informacji przystosowanych do potrzeb dziecka, nieskuteczne
procedury łączenia rodzin i wyznaczania opiekunów, strach przed zatrzymaniem lub deportacją oraz
pragnienie dołączenia do rodziny lub przyjaciół w innym kraju. Według Agencji Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (FRA) małoletni bez opieki, do których zaginięcia dochodzi w pierwszym ośrodku recepcyjnym,
to poważny problem w wielu państwach członkowskich UE.

Działania UE mające na celu ochronę dzieci migrujących
W lutym 2007 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję zobowiązującą państwa UE do zarezerwowania numeru
116000 na potrzeby infolinii umożliwiającej zgłaszanie zaginięcia dzieci, w tym małoletnich bez opieki
pochodzących z krajów trzecich. W kwietniu 2015 r. Komisja zaproponowała dziesięć zasad dotyczących
zintegrowanej ochrony wszystkich dzieci bez względu na okoliczności, w tym dzieci migrujących. W
odpowiedzi na falę migracji w Europie w Europejskim programie w zakresie migracji z 2015 r. Komisja
ogłosiła strategię opartą na planie działania na rzecz dzieci zaginionych i pozbawionych opieki. Następnie w
komunikacie z 2016 r. Komisja potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz kompleksowego podejścia oraz
wymieniła podejmowane działania przyczyniające się do ochrony dzieci w całym łańcuchu migracyjnym. Z
myślą o eliminacji niedociągnięć w obowiązujących przepisach migracyjnych i azylowych w pakiecie
dotyczącym wspólnego europejskiego systemu azylowego Komisja zaproponowała kilka postanowień w
szczególny sposób uwzględniających potrzeby dzieci. W listopadzie 2016 r. zorganizowała również forum
poświęcone prawom dzieci, koncentrując się przy tym na ochronie dzieci migrujących. Ponadto państwa
członkowskie UE na mocy decyzji 1523/2015 i 1601/2015 zobowiązały się przystąpić do mechanizmu
relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych w celu relokacji 160 tys. osób z Grecji i Włoch, w pierwszej kolejności
wnioskodawców wymagających szczególnej troski, w tym małoletnich bez opieki.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Problem dotyczący zaginięć dzieci migrujących był przedmiotem kilku rezolucji, zwłaszcza odkąd do Europy
masowo zaczęli napływać uchodźcy. W rezolucji z 2014 r. Parlament podkreślił, że do zaginięć i ucieczek
wielu małoletnich bez opieki dochodzi po pierwszym przybyciu do UE oraz że należy dużo więcej uczynić, aby
prawa dzieci migrujących były przestrzegane w całej UE. W rezolucji z grudnia 2016 r. Parlament zaapelował
do Komisji o zadbanie o to, aby nie dochodziło do zaginięć małoletnich bez opieki, a także o opracowanie w
tym celu odpowiedniej strategii umożliwiającej ustalenie pobytu dzieci, które zaginęły. W kolejnej rezolucji z
grudnia 2016 r. Parlament zalecił wzmocnienie istniejących narzędzi stosowanych w celu rozwiązania
problemu zaginięć dzieci, w tym infolinii dla zaginionych dzieci, a także przypomniał, że w ramach wszystkich
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strategii politycznych i działań UE, w tym również strategii i działań w dziedzinie migracji i azylu, należy
uwzględniać i poddawać ocenie prawa dzieci oraz najlepiej pojęty interes dziecka. Kilka grup politycznych
złożyło ponadto pytania wymagające odpowiedzi ustnej (O-000009/2017 i O-000012/2017), pragnąc się
dowiedzieć od Komisji, kiedy przedstawi kompleksową strategię w zakresie ochrony wszystkich migrujących
dzieci, jakie działania zamierza podjąć, aby zapobiec znikaniu dzieci z systemu azylowego i poprawić
sprawozdawczość dotyczącą zaginięć dzieci, a także w jaki sposób wspiera państwa członkowskie, aby
dokonywały relokacji większej liczby małoletnich z Grecji i Włoch.

Prosimy również o zapoznanie się z briefingiem Biura Analiz Parlamentu Europejskiego z 2016 r. na temat trudnej
sytuacji migrujących małoletnich bez opieki i dzieci odseparowanych od rodziców.
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