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Teema: Kõikide laste õiguste tagamine rände valdkonnas, et vältida lapsrändajate kadunuks 
jäämist Euroopas 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt on nõutav, et kõikides 
lapsi mõjutavates toimingutes tuleb esikohale seada lapse huvid. Organisatsiooni „Missing Children 
Europe“ korraldatud ja komisjoni kaasrahastatud uuringu põhjal selgus, et lapsrändajate kadunuks 
jäämine on tihedalt seotud selliste peamiste põhjustega nagu kaitseprobleemid, sh viletsad 
vastuvõtutingimused, teabe puudumine, aeganõudvad ja keerukad perekonna taasühinemine ja 
eestkostja määramise menetlused ning hirm väljasaatmise või esimesse saabumisriiki saatmise ja 
kinnipidamise ees, kuigi ÜRO lapse õiguste konventsioonis on selgelt märgitud, et sisserändajate 
kinnipidamine ei ole kunagi lapse huvides1. 

Komisjon on teinud ettepaneku Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi kohta, mis sisaldab 
rändemenetluste raames võetavaid erimeetmeid laste õiguste parandamiseks, et vältida laste 
kadunuks jäämist. Pidades aga silmas probleemi tõsidust ja kiireloomulisust, on nõutav kohene 
tegutsemine. Sellest tulenevad järgmised küsimused. 

1. Millal esitab komisjon möödunud aasta mais Euroopa rände tegevuskavas nimetatud tervikliku 
strateegia kõikide lapsrändajate kaitsmiseks? Mil moel rakendab komisjon selgeid järeldusi ja 
soovitusi, mis tehti lapse õiguste foorumi 10. kohtumisel ja Maltas toimunud konverentsil „Lost in 
Migration“?  

2. Kuidas toetab komisjon liikmesriike enamate laste ümberpaigutamisel Kreekast ja Itaaliast? 

3. Kuidas kavatseb komisjon tagada, et lapsed oleksid praeguses Euroopa ühises 
varjupaigasüsteemis prioriteetsed? Milliste meetmetega kavatseb komisjon tagada, et 
lapsrändajad ei lähe varjupaigasüsteemist kaduma viletsate vastuvõtutingimuste, eestkostjate 
puudumise, kinnipidamise ning hirmu tõttu, mida tuntakse väljasaatmise ja teistesse 
liikmesriikidesse saatmise ees? 

4. Milliseid meetmeid võtab komisjon selleks, et tõhustada laste kadunuks jäämisest teatamist 
õiguskaitseorganitele ja valvetelefonil 116 000? 
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1  Lapse õiguste konventsiooni juhtorgan Lapse Õiguste Komitee on täpsustanud, et lapsi ei tohiks kunagi 

sisserändega seoses kinni pidada ja et kinnipidamine ei saa kunagi olla lapse huvides. Vt üldist märkust nr 6 
(2005), milles käsitletakse saatjata ja vanematest eraldatud laste kohtlemist väljaspool nende päritoluriiki. 
Komitee on üldise märkuse nr 6 kaudu ja ka pärast seda, 2013. aasta veebruaris, selgelt välja toonud, et 
laste kinnipidamine nende või nende vanemate rändestaatuse alusel on hoolimata sellest, kas nad on 
saatjata, vanematest eraldatud või koos vanemate või muude hooldajatega, alati lapse õiguste rikkumine ja 
vastuolus lapse huvide põhimõttega. 


