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Angående: Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa 

I januari 2016 uppgav Europol att åtminstone 10 000 minderåriga migranter och flyktingar saknades i 
Europa, en siffra som fortfarande gäller. Forskning som har utförts av Missing Children Europe och 
medfinansierats av kommissionen visar att sådana försvinnanden är kopplade till underliggande 
problem om skydd, däribland dåliga mottagningsförhållanden, brist på information, utdragna och 
komplexa förfaranden för familjeåterförening och utnämning av förmyndare samt rädsla för att gripas, 
skickas tillbaka till ursprungslandet eller överföras till det första ankomstlandet. Saknade minderåriga 
migranter rapporteras inte systematiskt. Enligt Europol ökar riskerna för smuggling, människohandel 
och utnyttjande till följd av detta, på grund av en ständig brist på samordning på nationell och 
gränsöverskridande nivå.  

Kommissionen har redan föreslagit en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet, 
inklusive riktade åtgärder för att förhindra att minderåriga försvinner vid migration. Med tanke på den 
allvarliga och akuta situationen är det dock mycket viktigt att åtgärder vidtas omedelbart: 

1. När kommer kommissionen att lägga fram den heltäckande strategin för att skydda alla 
minderåriga migranter, i enlighet med den information man gav i samband med den europeiska 
migrationsagendan i maj förra året? Hur kommer kommissionen att beakta de tydliga slutsatser 
och rekommendationer som har gjorts under det 10:e europeiska forumet om barnets rättigheter 
och vid konferensen om försvunna vid migration på Malta?  

2. Vad gör kommissionen för att stödja medlemsländerna när det gäller att flytta fler minderåriga 
från Grekland och Italien?  

3. Vad kommer kommissionen att göra för att se till att de minderåriga prioriteras i det 
gemensamma europeiska asylsystemet? Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att 
se till att migrerande minderåriga inte försvinner ur asylsystemet på grund av oro kring 
återsändandet av irreguljära migranter?  

4. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att förbättra rapporteringen om minderårigas 
försvinnanden till de brottsbekämpande myndigheterna och journumret 116 000? 
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