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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000012/2017 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 128 

Jean Lambert 
for Verts/ALE-Gruppen 

Om: Sikring af børns rettigheder i forbindelse med migration for at forhindre, at migrantbørn 
forsvinder i Europa 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og FN-konventionen om børns 
rettigheder (børnekonventionen) kræver, at barnets tarv skal komme i første række i alle handlinger 
vedrørende børn. Forskning, der er udført af Missing Children Europe og medfinansieret af 
Kommissionen, viste, at børns forsvinden under migration er uløseligt forbundet med underliggende 
problemer med beskyttelse, herunder ringe modtagelsesforhold, mangel på information, langvarige og 
indviklede procedurer for familiesammenføringer og for udpegelse af værger, frygt for at blive udvist 
eller sendt tilbage til det første ankomstland og for brugen af tilbageholdelse på trods af, at FN’s 
børnekonvention klart fastslår, at tilbageholdelse i forbindelse med immigration aldrig er til barnets 
bedste1. 

Kommissionen har foreslået en reform af det fælles europæiske asylsystem, der også omfatter 
specifikke foranstaltninger med det formål at forbedre børns rettigheder i forbindelse med 
migrationsprocedurer for at forhindre, at børn forsvinder, men det er nødvendigt at træffe omgående 
foranstaltninger i lyset af emnets alvor og hastende karakter. I denne henseende: 

1. Hvornår vil Kommissionen forelægge den omfattende strategi for at beskytte alle børn i 
forbindelse med migration som meddelt i den europæiske dagsorden for migration i maj sidste 
år? Hvordan vil Kommissionen behandle de klare konklusioner, som blev opnået, og 
anbefalinger, som blev fremsat på det 10. europæiske forum for børns rettigheder og 
konferencen i Malta om forsvundne i forbindelse med migration?  

2. Hvad gør Kommissionen for at støtte medlemsstaterne i forbindelse med omfordelingen af flere 
børn fra Grækenland og Italien? 

3. Hvordan vil Kommissionen sikre, at børn er en prioritet i den nuværende europæiske dagsorden 
for migration? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at sikre, at migrantbørn ikke 
forsvinder ud af asylsystemet som følge af ringe modtagelsesforhold, manglende værger, brug af 
tilbageholdelse og frygt for udvisning og overførsel til andre medlemsstater? 

4. Hvilke skridt vil Kommissionen tage for at forbedre indberetningen af forsvundne børn til 
retshåndhævende instanser og hotlinesne 116 000? 
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1  FN’s Komité for Barnets Rettigheder, som er det styrende organ hvad angår børnekonventionen, har 

præciseret, at børn aldrig bør tilbageholdes i forbindelse med immigration, og at tilbageholdelse aldrig kan 
begrundes med, at det er til barnets bedste, jf. den generelle kommentar nr. 6 (2005) om behandling af 
uledsagede børn og børn, der er blevet adskilt fra deres familier, uden for deres oprindelsesland. Med den 
generelle kommentar nr. 6 og også efterfølgende, i februar 2013, har komitéen fastslået klart, at 
tilbageholdelse af børn under henvisning til deres eller deres forældres migrantstatus, uanset om børnene er 
uledsagede, adskilt fra eller sammen med forældre eller andre omsorgspersoner, altid udgør en krænkelse 
af barnets rettigheder og er i strid med princippet om hensynet til barnets tarv. 


